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M/T AMAZON BRILLIANCE 

73000 DWT, BUILT 2005, HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES, ULSAN KOREA

An uncompromising pursuit of quality
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Reliability and wide range

of electrical equipment

ELECTRICAL EQUIPMENTS - SHIP LIGHTING
EXPLOSION PROOF STUFF - MARINE CABLES - SEARCHLIGHTS

5 Sfactirias str., 185 45 Piraeus, Greece T:+30 210 4137362, +30 210 4124660-1 F:+30 210 4125061     E: tsoukatos@tsoukatos.com http:www.tsoukatos.com
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Αν και όλοι θα συγκεντρωθούμε στο νέο εκθεσιακό μέ-
γαρο όπου φιλοξενούνται τα Ποσειδώνια, θα παρα-
στούμε στις εκδηλώσεις, θα συμμετάσχουμε στις

κοινωνικές συνευρέσεις και θα παρακολουθήσουμε τις επι-
στημονικές ημερίδες που θα διεξαχθούν, όλοι μάλλον θα φο-
ράμε ένα προσωπείο. 
Πίσω από τη διάθεση για συμμετοχή, σίγουρα θα κρύβεται η
αγωνία της αβεβαιότητας. Ας μην κρυβόμαστε. Η κατάσταση
είναι δυσοίωνη. Όχι μόνο για το μέλλον της χώρας μας, αλλά
και για το μέλλον της Ευρώπης. Πώς μπορούμε να πανηγυ-
ρίζουμε και να καυχιόμαστε για την πρώτη ευρωπαϊκή ναυτι-
λιακή δύναμη που διαθέτουμε, όταν δεν ξέρουμε ποια θα

Ε Ρ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε Π Ρ Ο Σ  Τ Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α

είναι η επόμενη μέρα ως προς τη στάση του κράτους αλλά
και της ευρύτερης κοινωνίας απέναντι σε αυτή την πρωτιά;

Ηαθόρυβη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας φαίνεται
ότι ακόμα και σήμερα, τόσες δεκαετίες μετά, δεν έχει
καταφέρει να πείσει ούτε τους πολιτικούς ούτε το κοι-

νωνικό σύνολο όχι μόνο για τη σπουδαία διεθνή υπερβατικό-
τητά της, αλλά και για τα σημαντικότατα και πολυσυλλεκτικά
οφέλη της για την ελληνική οικονομία. Από τη δεκαετία του
’70, ο αείμνηστος Ανδρέας Λαιμός υποστήριζε πως ο εφοπλι-
σμός οφείλει να ξεπεράσει το στρουθοκαμηλισμό του και να
τολμήσει την αναγκαία εξωστρέφειά του και τη διείσδυσή του
στην ελληνική καθημερινότητα. 
«Το αρνητικό κλίμα στις σχέσεις της Πολιτείας μας με την 
εμπορική ναυτιλία αποτελεί πραγματικότητα. Και τούτο, γιατί
ως ηγεσία, ως κράτος και ως λαός αγνοούμε την εμπορική
μας ναυτιλία. Δεν ξέρουμε το χαρακτήρα της. Και επειδή αν-
δρώθηκε στην ξενιτιά, ασχολούμενη σε ξένες μεταφορές -πα-
ραστατικά, θα έλεγα τρεφόμενη με γάλα από ξένες μάνες-, τη

O εχθρός του κακού...
το χειρότερο

Ίσως θα έπρεπε να είμαστε πιο αισιόδοξοι αυτή την περίοδο. Τα Ποσειδώνια
είναι σημείο αναφοράς για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, που έρχεται
στην αττική γη για να συνομιλήσει (αλλά και να θαυμάσει) με τον διαπρεπή
ελληνικό εφοπλισμό και την παγκόσμια παντοδυναμία του. Φέτος, όμως,
τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ανατρεπτικά και αβέβαια, θα λέγαμε. 
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Ε Ρ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε Π Ρ Ο Σ  Τ Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α

βλέπουμε σαν κοσμοπολίτισσα που ο κοσμοπολιτισμός της
χαλάρωσε τους δεσμούς της με την πραγματική της μάνα Ελ-
λάδα, την έκανε αποπαίδι της». 
Ελάχιστοι άκουσαν τον επίτιμο πρόεδρο της ΕΕΕ και ακόμη
λιγότεροι ασπάστηκαν τις ανησυχίες του. Τριάντα χρόνια μετά,
σήμερα, η αθόρυβη πλοιοκτησία αισθάνεται αμήχανη, εάν όχι
θορυβημένη από τις δυσοίωνες εξελίξεις. Η ναυτεργασία
απογοητευμένη για το μέλλον της ελληνικής σημαίας και το
σύνολο των επιχειρηματιών που «αγκαλιάζουν» τη ναυτική
και ναυτιλιακή οικογένεια εγκλωβισμένο από την αναπάντεχα
ζοφερή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Και ο μεγάλος Ανδρέας Γ. Λαιμός, ο οποίος πάντα τολ-
μούσε να γράφει πικρές αλήθειες στις σελίδες των
Ναυτικών Χρονικών, τόνιζε από το 1976 τη σημασία

της «απενοχοποίησης» και συνάμα της εξωστρέφειας τόσο
του Έλληνα πλοιοκτήτη όσο και της θεσμικής εκπροσώπησής
του, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Θεωρώντας την επιχει-
ρηματική μας άνθηση στο εξωτερικό όχι σαν ιστορική ανα-
γκαιότητα της εποχής μας αλλά σαν μειωτική για εμάς φυγή
από τον γεωγραφικό χώρο της Πατρίδας μας, διστάζουμε να
αναλάβουμε τον αειναυτικό μας ρόλο στη διαχείριση των κοι-
νών. Και φυσικά, με το αίσθημα αυτό της ενοχής δεν μπο-
ρούμε να ενεργήσουμε με την ταιριαστή σε ναυτίλους
θαλασσαθλητική υπερηφάνεια».

Οι αιχμηρές δηλώσεις του κ. Τσίπρα απέναντι στην επι-
χειρηματικότητα γενικότερα και ειδικότερα ο αρνητι-
σμός του κόμματός του προς τον εφοπλισμό και τη

ναυτιλία, όπως διαφάνηκε στις προγραμματικές του δηλώ-
σεις, οι συνεχείς αβλεψίες και, τελικά, ανεπανόρθωτες απο-
τυχίες της πρόσφατης κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ σε θέματα
ναυτιλιακής πολιτικής, αλλά και η χρόνια παθητική, εάν όχι
φοβική, στάση της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα ναυτιλίας
προοιωνίζονται ένα αβέβαιο και γκρίζο μέλλον για όσους
δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Το τραγελαφικό
είναι ότι μέχρι πρόσφατα κατηγορούσαμε το (βαθύ) ΠΑΣΟΚ
για τις υπερφίαλες και αδόκιμες ναυτιλιακές πρωτοβουλίες
του στην Ακτή Βασιλειάδη, να δούμε τώρα τι θα αντιμετωπί-
σουμε με ένα πιθανό αριστερόστροφο κυβερνητικό σχήμα...

Για όλους εμάς που αρθρογραφούμε και ερευνάμε θέ-
ματα ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, η απογοητευτική κα-
τάσταση σε όλα τα εξειδικευμένα αλλά και πανελλαδικά

ΜΜΕ δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Η ανησυχία είναι
διάχυτη σε όλους.
Τα Ποσειδώνια ήταν ανέκαθεν περίοδος υπερηφάνειας και
ευδιαθεσίας. Μια σημαντικότατη επιχειρηματική προσπάθεια,
που άντεξε σε βάθος χρόνου και αποτελεί σπουδαίο ορόσημο
για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. 
Ο μόνος προβληματισμός μας φέτος είναι πού ακριβώς θα
βρεθεί η ελληνική ναυτιλία στα επόμενα Ποσειδώνια.

Η.Γ.Μ.

«Θεωρώντας την επιχειρηματική μας άνθηση στο εξωτερικό όχι σαν ιστο-
ρική αναγκαιότητα της εποχής μας αλλά σαν μειωτική για εμάς φυγή από
τον γεωγραφικό χώρο της Πατρίδας μας, διστάζουμε να αναλάβουμε τον
αειναυτικό μας ρόλο στη διαχείριση των κοινών. Και φυσικά, με το αί-
σθημα αυτό της ενοχής δεν μπορούμε να ενεργήσουμε με την ταιριαστή
σε ναυτίλους θαλασσαθλητική υπερηφάνεια». 

Ανδρέας Γ. Λαιμός
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Φέτος θέσατε υποψηφιότητα και εκλεγήκατε μέλος της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ποιος ήταν ο λόγος της
απόφασής σας να ασχοληθείτε με τα κοινά;
Η απόφασή μου να συμμετάσχω στο Συμβούλιο της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών βασίστηκε στο ότι πιστεύω πως τα τρία
επόμενα χρόνια θα είναι πολύ κρίσιμα και καθοριστικά για την
ελληνική ναυτιλία, αλλά γενικότερα και για την Ελλάδα, και
με αυτόν τον τρόπο ήθελα να βοηθήσω
και εγώ προσωπικά.

Η έκρυθμη οικονομική κατάσταση της
χώρας μας σας ανησυχεί ως επιχει-
ρηματία;
Όπως διαισθάνομαι, η οικονομία είναι
κάτι που μου δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες, και πολύ φο-
βούμαι ότι θα οδηγηθούμε στην καταστροφή, εκτός εάν λη-
φθούν σοβαρά μέτρα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξή της,
όπως π.χ. να μειωθούν σοβαρά οι γραφειοκρατικές διαδικα-
σίες, να αποφευχθούν οι ζημίες από πιθανές πωλήσεις κρα-
τικής περιουσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοπλισμός έχει πάντα ανάγκη
από ένα ασφαλές καταφύγιο (που το Λονδίνο πλέον δεν

μπορεί να του προσφέρει λόγω της αβεβαιότητας των πο-
λιτικών πρωτοβουλιών της αγγλικής κυβέρνησης), πόσο
ανήσυχος είναι ο συγκεκριμένος κλάδος για την επόμενη
ημέρα στον τόπο του;
Πιστεύω ακράδαντα ότι για τις ναυτιλιακές εταιρείες υπάρχουν
ασφαλή καταφύγια, συμπεριλαμβανομένου και του Λονδίνου
ως έδρας, κάτι που σίγουρα θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις
των πλοιοκτητών. Εν πάση περιπτώσει, αισθάνομαι εμπιστο-
σύνη, καλή πρόθεση και πιστεύω ότι δεν υφίσταται ανάγκη για
την ελληνική ναυτιλία να ζητήσει αλλού καταφύγια. 

Είναι γεγονός ή μύθος αυτό που διαχέεται στην αγορά
εδώ και αρκετές δεκαετίες σχετικά με την πρωτοκαθεδρία
της Κίνας στη διεθνή ναυτιλία;
Η Κίνα είναι και θα παραμείνει ένα δυνατό χαρτί, μια ισχυρή
δύναμη στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Πιστεύω, όμως, ότι η συ-
νεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος υπολο-
γίζεται ότι θα είναι τα επόμενα πενήντα χρόνια περί τα δέκα
δισεκατομμύρια, θα μετατοπίσει το ενδιαφέρον της ναυτιλίας

Το μέλλον για τη ναυτιλία 
προοιωνίζεται πολύ καλύτερο 
από το παρόν

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη του Παντελή Κολλάκη
Μέλους του Δ.Σ. της ΕΕΕ

Ο κ. Παντελής Κολλάκης στην αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησε εκ-
φράζει, μέσα από τις απαντήσεις του, τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τους προβλη-
ματισμούς του για την ελληνική εμπορική ναυτιλία, την οικονομική ύφεση που
διέρχεται η χώρα, το ρόλο της Κίνας και τη μελλοντική εξέλιξη της ναυλαγοράς.

Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα,
όπως επίσης πιστεύω ότι δύσκολα θα συναντήσει κανείς επενδυτές
να περιμένουν να αναλάβουν νέες επενδύσεις στη χώρα μας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Όπως διαισθάνομαι, η οικονομία είναι κάτι που μου δημιουργεί σοβαρές
ανησυχίες, και πολύ φοβούμαι ότι θα οδηγηθούμε στην καταστροφή
εκτός εάν ληφθούν σοβαρά μέτρα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξή της.

στις χώρες που παράγουν είδη διατροφής. 

Από την κρίση και τους κύκλους της ναυτιλίας πάντοτε κά-
ποιοι εξέρχονται κερδισμένοι. Ποιοι πιστεύετε ότι θα είναι
αυτή τη φορά; 
Βεβαίως θα υπάρχουν κερδισμένοι από τη σημερινή κρίση,
διότι χωρίς αμφιβολία θα υπάρχουν αναγκαστικές πωλήσεις
πλοίων, όμως, επειδή παρατηρείται επίσης δυσκολία για λή-
ψεις δανείων από τράπεζες για αγορές νέων πλοίων, οι κερ-
δισμένοι πλοιοκτήτες θα είναι εκείνοι που διαθέτουν
περισσότερα σε μετρητά και που είναι διατεθειμένοι να επεν-
δύσουν τα κέρδη τους, καθώς επίσης και τα κέρδη από πω-
λήσεις πλοίων στην αγορά νέων πλοίων.

Κατά πόσον αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παρέχει επενδυτικές
ευκαιρίες;
Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις στην
Ελλάδα, όπως επίσης πιστεύω ότι δύσκολα θα συναντήσει
κανείς επενδυτές να περιμένουν να αναλάβουν νέες επενδύ-
σεις στη χώρα μας, ιδιαίτερα όσο συνεχίζουν να υφίστανται
εύθραυστοι κανόνες και νόμοι που ενεργούν σαν τροχοπέδη
και αποθαρρύνουν τους επενδυτές.

Ας ελπίσουμε ότι η νέα κυβέρνηση που θα εκλεγεί άμεσα θα
λάβει σοβαρές αποφάσεις, ούτως ώστε να βελτιώσει όλα τα
πιθανά εμπόδια, που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη. 

Θεωρείτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά για το
επάγγελμα του ναυτικού;
Όσον αφορά το ενδιαφέρον της νέας γενιάς για να ακολου-
θήσει το επάγγελμα του ναυτικού, δυστυχώς δεν έχουν γίνει
τα απαραίτητα βήματα, ούτως ώστε να γνωρίζουν οι νέοι το
ναυτικό επάγγελμα, κάτι που απομακρύνει το ενδιαφέρον
τους για τη θάλασσα. Αυτό βασικά οδηγεί σε αρνητικά απο-
τελέσματα για την ελληνική σημαία.

Είστε αισιόδοξος για το μέλλον της παγκόσμιας εμπορικής
ναυτιλίας;
Η προσωπική μου άποψη είναι πως η ναυτιλία σίγουρα θα
έχει δύο δύσκολα χρόνια μπροστά της, όμως πιστεύω ότι με
τη συνεχή άνοδο του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά και με
κάποια μείωση των νέων παραγγελιών πλοίων σε λογικά επί-
πεδα, το μέλλον για τον κλάδο προοιωνίζεται πολύ καλύτερο
από το παρόν. Εύχομαι αυτές οι προσδοκίες μου να μη δια-
ψευσθούν.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πόσο ανήσυχος είστε για την κατάσταση της ελληνικής
οικονομίας;
Όπως και πάρα πολλοί Έλληνες, είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος για
τις προοπτικές (οικονομικές, κοινωνικές, εθνικές) της χώρας
μας. Οι εκλογές στις 17-6-2012, ίσως ή κατά πάσα πιθανό-
τητα, θα είναι καθοριστικής σημασίας για το παρόν και το μέλ-
λον μας.

Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση γεννά ευκαιρίες;
Πάντοτε μια οικονομική κρίση γεννά ευκαιρίες (οικονομικές,
πολιτικές κ.λπ.), αλλά το ζητούμενο και επιθυμητό είναι οι ευ-
καιρίες αυτές να μη δημιουργηθούν και στηριχθούν στη δυ-
στυχία άλλων.  

Είστε αισιόδοξος για τη μελλοντική πορεία της ναυλαγοράς;  
Η ποντοπόρος ναυτιλία λειτουργεί με τους κανόνες της από-
λυτα ελεύθερης αγοράς, και δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι
προοπτικές της για το μέλλον είναι σαφώς θετικές. Το πότε
θα συμβεί, αυτό είναι το ερώτημα.

Πιστεύετε ότι ο ελληνικός εφοπλισμός προέβη σε κινήσεις
που σήμερα μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε εσφαλμένες;
Ενεργά άτομα και επιχειρήσεις αναπόφευκτα λαμβάνουν και
σωστές και εσφαλμένες αποφάσεις. Είναι αναμενόμενο και
αναπόφευκτο. 

Πού θεωρείτε ότι μειονεκτεί το ελληνικό νηολόγιο; 
Στη μη ύπαρξη του υπουργείου μας, του ΥΕΝ, μαζί με το Λι-
μενικό Σώμα, το οποίο με τον επαγγελματισμό του, την πει-

Συνέντευξη του Γιάννη Πλατσιδάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου
Anangel Maritime Services Inc., στη Λίζα Μαρέλου

Το κράτος μας, αδιαφορώντας 
για το μέλλον των νέων του,
σκέφτεται να μειώσει τον αριθμό 
εισακτέων στις ΑΕΝ

Ο Γιάννης Πλατσιδάκης, διευθύνων σύμβουλος της μεγάλης αρωγού της ελληνικής σημαίας και του Έλληνα ναυτικού
εταιρείας Anangel Maritime Services, εκφράζει την ανησυχία του για το παρόν και το μέλλον της ναυτιλιακής πολι-
τικής στη χώρα μας. Ο αντιπρόεδρος της Intercargo και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Intertanko και της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος υπήρξε από τους εμπνευστές του εορτασμού της Ημέρας
Εμπορικού Ναυτικού. Ως εκ τούτου, οι θέσεις του για τη ναυτική εκπαίδευση και την προσέλκυση νέων Ελλήνων στο
ναυτικό επάγγελμα, και μάλιστα σε εποχή καλπάζουσας αύξησης της ανεργίας στον τόπο μας, είναι εξαιρετικά σημαντικές.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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Μέσα από την ελληνική σημαία υπάρχουν ισχυροί δεσμοί 
με τους Έλληνες ναυτικούς, αλλά και προσδοκίες 
για σωστή εκπροσώπηση και σταθερό νομοθετικό πλαίσιο.  

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 2 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

θαρχία του, την υψηλού επιπέδου κατάρ-
τιση, την αφοσίωση στο έργο του, άξια
υποστήριζε την κοινή εθνική προσπάθεια
για καταξιωμένη ναυτιλία και ζηλευτή εκ-
προσώπησή της στους διεθνείς οργανι-
σμούς.  
Άνθρωποι που μίσησαν την επιτυχία της,
την ύπαρξη και ανάπτυξή της μακριά από
κρατικά δάνεια, κρατικές επιδοτήσεις και
κομματικές/πολιτικές διασυνδέσεις, συνε-
τέλεσαν στην έλλειψη οποιασδήποτε υπο-
δομής σήμερα.  

Πιστεύετε ότι οι Έλληνες εφοπλιστές
διατηρούν την ελληνική σημαία για
συναισθηματικούς λόγους;
Συναισθηματικοί λόγοι είναι θεμιτοί, όμως,
αλίμονο στον επιχειρηματία ο οποίος επι-
χειρεί μόνο βάσει αυτών. Το μέλλον του είναι σίγουρα κατα-
δικασμένο.
Μέσα από την ελληνική σημαία υπάρχουν ισχυροί δεσμοί με
τους Έλληνες ναυτικούς, αλλά και προσδοκίες για σωστή εκ-
προσώπηση και σταθερό νομοθετικό πλαίσιο.  

Είναι γεγονός ή μύθος η πρωτοκαθεδρία της Κίνας στη διεθνή
ναυτιλία;  
Ούτε μύθος ούτε γεγονός είναι η πρωτοκαθεδρία της Κίνας
στη διεθνή ναυτιλία.  Τα τελευταία χρόνια συντελείται μια
ανακατανομή του διεθνούς εμπορίου με κύριο παράγοντα την
εμπορική άνοδο της Κίνας. Αναπόφευκτα, η κινεζική ναυτιλία
επαναπροσδιορίζει τη θέση της.  

Ο εφοπλισμός, κατά τη γνώμη σας, θα συνεχίσει να διατη-
ρεί τον τόπο του ως ένα ασφαλές καταφύγιο;
Το ασφαλές καταφύγιο απαιτεί σωστή ενίσχυση και δυνατό-
τητα επιβίωσης μέσα σε αυτό. Εάν ένα καταφύγιο τα πληροί,
τότε είναι και ασφαλές.  

Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά για το επάγγελμα
του ναυτικού;
Βεβαίως και παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από τους νέους
της χώρας μας για σταδιοδρομία ως αξιωματικοί εμπορικού
ναυτικού. Σίγουρα είναι ο μόνος κλάδος της οικονομίας μας
όπου οι προοπτικές εργασίας είναι θετικές. Δεν είναι, δε, μόνο
η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία στην οποία μπορούν να στα-
διοδρομήσουν, αλλά και η παγκόσμια ποντοπόρος ναυτιλία.  
Δυστυχώς, το κράτος μας, αδιαφορώντας για το μέλλον των
νέων του, σκέφτεται να μειώσει τον αριθμό εισακτέων στις
ΑΕΝ από 1.300, όπως παραδοσιακά δέχεται, σε 900 - 1.000,
επικαλούμενο έλλειψη πόρων (δηλαδή 3 - 4 εκατομμύρια
ευρώ, ετησίως). Με μεγάλη ελαφρότητα, σκέφτεται να αφήσει
300 - 400 νέους στις καφετέριες ή να τους προωθήσει σε ΑΕΙ
(όπου με ιδιαίτερη ευκολία, ως εκεί να υπάρχουν οι οικονο-
μικοί πόροι, αύξησε τους εισερχόμενους κατά 2.500 άτομα).
Φαίνεται ότι μέριμνά του είναι είτε να ετοιμάσει επιστήμονες
για μετανάστευση σε ξένες χώρες είτε να δημιουργήσει πε-
ρισσότερους άνεργους. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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TRS Ltd Global Turbine Repair Service 
30 Fokionos, Piraeus 185 45, Greece

T: +30 210 4110066 m: +30 6946021649
E: info@trsltd.gr http: www.trsltd.gr, www.srhtrs.com

Mitsubishi MET Turbo • Authorized repair agent

Our extensive experience on turbochargers has made our
company renowned for the quality of its works and spares both
in the Greek market and globally. Our technicians can provide
solutions at any problem that might occur at any part of the
world, 24 hours a day, 365 days a year.

Our workshop is equipped to handle all your turbocharger
needs from the standard servicing to full overhaul, repair and
reconditioning of parts. We are proud for the quality of our
services and we welcome you to test it yourselves.

Gaganis  Team

.LTD.LTD
GLOBAL TURBINE SERVICEGLOBAL TURBINE SERVICE

.
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Ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα    
και στις ανταγωνίστριες χώρες  

ΕΡΕΥΝΑ ΑΕΝ

Σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει για πολλά χρόνια την
ελληνική ναυτιλία είναι η έλλειψη αρκετών αξιωματι-
κών καταστρώματος και μηχανής, κάτι που επιδεινώ-

νεται χρόνο με το χρόνο.
Αυτό το γεγονός, που φαίνεται να γί-
νεται οξύτερο τα αμέσως προσεχή
χρόνια επειδή αναμένονται αθρόες
παραλαβές νέων πλοίων από Έλλη-
νες πλοιοκτήτες, οφείλεται καθαρά
στην έλλειψη κατάλληλης λειτουρ-
γίας των υπαρχουσών σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά
και στον αριθμό των εισαγομένων στις σχολές σπουδαστών
σε ετήσια βάση. Νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο να ρίξουμε μια

ματιά στη σημερινή κατάσταση της ναυτικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και να τη συγ-
κρίνουμε με όσα συμβαίνουν σε αυτόν
τον τομέα στις χώρες που μας ανταγωνί-
ζονται για την επάνδρωση των πλοίων με
κατάλληλα πληρώματα.

Οι σχολές που λειτουργούν σήμερα
στην Ελλάδα είναι αυτές της

Μακεδονίας (Μηχανιώνα), με
τα γνωστά προβλήματα που
παρουσιάστηκαν κατά την

έναρξη της περυσινής χρονιάς, της Κρήτης, της Κύμης, της
Ύδρας, των Οινουσσών, του Ασπροπύργου, της Σύρου, της
Κεφαλληνίας, της Ηπείρου και της Χίου. Οι σχολές αυτές
αφορούν μόνο τους σπουδαστές, υποψήφιους πλοιάρχους
και μηχανικούς.

Κατά τα τελευταία έξι χρόνια, ο αριθμός των εισακτέων
σε όλες αυτές τις σχολές ήταν ο ακόλουθος: Έτος
2005 σύνολο 1.294, έτος 2006 σύνολο 1.574, έτος

2007 σύνολο 1.088, έτος 2008 σύνολο 1.321, έτος 2009
σύνολο 1.351 και έτος 2010 σύνολο 904.
Είναι αξιοσημείωτο το ότι οι υποψήφιοι που πληρούσαν τις
προϋποθέσεις και είχαν τα προσόντα για το έτος 2010 ήταν
περίπου 3.500 και εισήχθησαν μόνο 904.

Ευτυχώς για το έτος 2011 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός
των σπουδαστών στους 1.400.
Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι σε ποσοστό 70% ωρομίσθιοι,
που αμείβονται από τον προϋπολογισμό των σχολών, και
30% μόνιμοι, που αμείβονται απευθείας από το κράτος. Το
συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας των σχολών ανέρχεται
στο ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Κύριοι πόροι συντή-
ρησης των σχολών είναι τα εισοδήματα από το ΚΝΕ μέσω
του ΝΑΤ. Με τα σημερινά δεδομένα, δύσκολα θα καλυφθούν
τα προϋπολογισθέντα έξοδα για το έτος 2012, διότι μέχρι
στιγμής το μόνο σίγουρο είναι επτά εκατομμύρια ευρώ από
το ΝΑΤ, επομένως λείπουν περί τα δέκα εκατομμύρια ευρώ.
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, το κόστος ανά σπουδαστή
στο έτος 2011 ανήλθε στα 900 ευρώ, περίπου. 

Tου Μιχάλη Λάμπρου
Αντιπροέδρου Ένωσης Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων και

Φορέων Ναυτιλίας, γενικού διευθυντή Majestic International
Cruises Inc.

Οι Έλληνες αξιωματικοί καταστρώματος και μηχανής είναι περιζή-
τητοι σε παγκόσμια κλίμακα και σίγουρα θα απορροφηθούν, αρκεί
να είναι σωστά καταρτισμένοι.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 2 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες αποφεύγουν συστηματικά να προσλαμβάνουν σπουδάστριες 
στα πλοία και ιδιαίτερα στην ειδικότητα των μαθητευόμενων μηχανικών.

Δυστυχώς, υπάρχει πρόβλημα απορρόφησης των σπουδα-
στών από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες σε ό,τι αφορά την πρα-
κτική τους εξάσκηση. Οι σπουδαστές του έτους 2010 είχαν
δυστυχώς απορρόφηση της τάξεως του 20-25% μόνον. Στα
ίδια επίπεδα κινήθηκε και η απορρόφηση για το έτος 2011.

- Σήμερα υπάρχει τεράστια δυσκολία ή μάλλον αδιαφορία
από τους αρμόδιους στο να βοηθήσουν τους σπουδαστές,
αλλά κυρίως τις σπουδάστριες, να αντιμετωπίσουν την
ανάγκη πρακτικής εξάσκησης που απαιτείται από το νόμο
αλλιώς κινδυνεύουν να χάσουν τη σχολική χρονιά.

- Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες αποφεύγουν συστηματικά να
προσλαμβάνουν σπουδάστριες στα πλοία και ιδιαίτερα
στην ειδικότητα των μαθητευόμενων μηχανικών. Αυτό έχει
αποτέλεσμα να παραμένουν χωρίς την απαραίτητη υπηρε-
σία δεκάδες σπουδάστριες και να ευρίσκονται σε απόγνω-
ση μπροστά στη δαμόκλειο σπάθη του νόμου, για χάσιμο
της χρονιάς.
Επί του θέματος αυτού, έχω προτείνει στο υπουργείο είτε να
μειωθεί ή να καταργηθεί η υποχρέωση του χρόνου ναυτολο-
γήσεως είτε να επιβληθεί σε όλα τα ελληνικά και ελληνό-
κτητα πλοία η πρόσληψη των σπουδαστών/-στριών
υποχρεωτικά ενός για το κατάστρωμα και ενός για τη μηχανή.

- Σύμφωνα με τις διεθνείς στατιστικές, λόγω της αλματώ-
δους αυξήσεως των νεοναυπηγούμενων πλοίων και της
παράλληλης μείωσης των διαλύσεων παλαιών πλοίων,
κατά την επόμενη τριετία θα υπάρχει μεγάλη έλλειψη αξιω-
ματικών καταστρώματος και μηχανής και αυτό θα ισχύσει
και για τα ελληνόκτητα πλοία. Με βάση αυτά τα δεδομένα,
πρέπει οπωσδήποτε τα προσεχή έτη να αυξηθεί ο αριθμός
των εισαγόμενων σπουδαστών/-στριών στις ΑΕΝ και να
φθάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει τους 1.500 ετησίως, υπό
την προϋπόθεση φυσικά ότι θα υπάρξουν οι κατάλληλες
υποδομές και η οικονομική στήριξη των σχολών από το
κράτος.

Οι Έλληνες αξιωματικοί καταστρώματος και μηχανής
είναι περιζήτητοι σε παγκόσμια κλίμακα και σίγουρα
θα απορροφηθούν, αρκεί να είναι σωστά καταρτισμέ-

νοι και να κατέχουν, φυσικά, τουλάχιστον την αγγλική
γλώσσα.
Ο τρόπος εισαγωγής των σπουδαστών και των σπουδα-
στριών θα γίνει όπως πάντα, δηλαδή ποσοστό 60% θα εισαχ-
θεί μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων με σειρά επιτυχίας και
ποσοστό 40% με προκήρυξη διαγωνισμού.
Βέβαια, στους άλλους τομείς και στις ειδικότητες των ναυτι-
κών πέραν των πλοιάρχων και των μηχανικών δεν υπάρχει

Be the first to read the digital edition of “Naftika Chronika”, one week prior
to the circulation of the printed issue at local newsstands. Find the digital edition 
at www.readpoint.com (Digital kiosk-Bookstore) at the special price of 4 euro.
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καμία απολύτως υποδομή ή σωστή σχολή για να φοιτήσουν,
π.χ. υποψήφιοι των ξενοδοχειακών ειδικοτήτων, θαλαμηπό-
λοι, μάγειροι, φροντιστές κ.λπ., διότι απλούστατα όσες σχολές
υπήρξαν στο παρελθόν έκλεισαν και, ως εκ τούτου, δεν λει-
τουργεί κανένα φυτώριο παραγωγής αυτών των σπουδαίων
ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των
κρουαζιεροπλοίων, των ακτοπλοϊκών και των οχηματαγω-
γών.

Ηπεντακάθαρη θέση μας είναι ότι η ναυτική εκπαίδευση
χρειάζεται ριζικές αλλαγές και εκσυγχρονισμό το δυ-
νατόν συντομότερο, διότι φοβούμεθα ότι με το ρυθμό

που λειτουργούν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού σήμερα
στη χώρα μας, θα μείνουμε αρκετά πίσω από την ανάπτυξη
των χωρών που μας ανταγωνίζονται στην προμήθεια όλων
των ειδικοτήτων του ναυτικού επαγγέλματος.
Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο
της Ελλάδος και η ΕΕΚ&ΦΝ υπέβαλαν πρόσφατα στην αρ-
μόδια υπηρεσία του υπουργείου αναλυτικές μελέτες για τον

εκσυγχρονισμό της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, για την
αναβάθμιση του διδακτικού προσωπικού και τη βελτίωση των
υποδομών των ναυτικών ακαδημιών. Παράλληλα, προτεί-
νουν να ανοίξει ο δρόμος για την ανάπτυξη ενός δικτύου σύγ-
χρονων ιδιωτικών ναυτιλιακών σχολών όλων των ειδικο-
τήτων, οι οποίες θα δώσουν επιπλέον ώθηση, ποσοτική και
ποιοτική, στη ναυτική εκπαίδευση.
Κατά την επίσκεψη του προέδρου της ΕΕΕ κ. Θ. Βενιάμη στον
Έλληνα τ. πρωθυπουργό κ. Παπαδήμο συζητήθηκε η δυνα-
τότητα ίδρυσης ιδιωτικών ναυτικών σχολών, και ο πρωθυ-
πουργός διαβεβαίωσε τον κ. Βενιάμη ότι συμφωνεί απόλυτα
και πως το όλο θέμα θα κινηθεί θετικά μετεκλογικά. Άλλωστε,
η λειτουργία ιδιωτικών ναυτικών σχολών προβλέπεται από
το νόμο 3153/2003 όπως τροποποιήθηκε από το νόμο
3450/2006 χωρίς φυσικά να έχουν εκδοθεί έως σήμερα οι
αναγκαίες εφαρμοστικές διατάξεις.

Ηπαρακάτω εικόνα δείχνει την απογοητευτική κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο αριθμός των
Ελλήνων ναυτικών όλων των ειδικοτήτων σε συσχέ-

τιση με ό,τι συνέβαινε τη δεκαετία 1960-1970.
Ο συνολικός αριθμός των εν ενεργεία Ελλήνων ναυτικών τη
δεκαετία 1960-1970 ήταν περίπου 65.000 ενώ σήμερα με τη
βία φθάνουμε στον αριθμό των 15.000. Αντίστροφη οπωσ-
δήποτε ήταν και η αύξηση των συνταξιούχων ναυτικών, οι
οποίοι τη δεκαετία 1960-1970 ήταν 35.000 ενώ σήμερα ξε-
περνούν τις 80.000.
Σήμερα, το παγκόσμιο ναυτεργατικό δυναμικό υπολογίζεται
σε περίπου 1,5 εκατομμύριο και, δυστυχώς, οι Έλληνες ναυ-
τεργάτες καλύπτουν μόνο το 1%, σε αντίθεση με τη δεκαετία
1960-1970 που κάλυπταν περίπου το 10%.
Ας ρίξουμε, όμως, μια ματιά στο τι συμβαίνει στις χώρες που
μας ανταγωνίζονται:

Ρουμανία 
Σύνολο εν ενεργεία ναυτικών 28.000. Από αυτούς, 13.500
είναι αξιωματικοί καταστρώματος και μηχανής, οι υπόλοι-

ποι αφορούν ειδικότητες κατώτερων πληρωμάτων.
Τουρκία  
Λειτουργούν υποδειγματικές σχολές επιμόρφωσης στελε-
χών όλων των ειδικοτήτων στην Κωνσταντινούπολη και τη
Σμύρνη με έμφαση στις ειδικότητες ξενοδοχειακού προσω-
πικού. Το προσωπικό αυτό ήδη χρησιμοποιείται για την
επάνδρωση κρουαζιεροπλοίων των εταιρειών που προσεγ-
γίζουν σε τουρκικά λιμάνια. 
Ουκρανία 
Σύνολο εν ενεργεία ναυτικών περίπου 70.000, όλων των
ειδικοτήτων. Μόνο στην Οδησσό λειτουργούν πέντε σχολές
επιμόρφωσης ναυτικών.  
Ρωσία 
Σύνολο αξιωματικών όλων των ειδικοτήτων περίπου
100.000. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε διάφορες πόλεις
της Ρωσίας είκοσι σχολές ναυτικών κολεγίων και δεκαέξι
σχολές για στελέχη κατώτερων πληρωμάτων.  
Βουλγαρία 
Σύνολο αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων περίπου
20.000. Σήμερα λειτουργούν στη Βουλγαρία δύο ναυτικά
γυμνάσια για αξιωματικούς και τρία ναυτικά κολέγια για κα-
τώτερα πληρώματα.
Φιλιππίνες 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΕΝ

Το παγκόσμιο ναυτεργατικό δυναμικό υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο
και, δυστυχώς, οι Έλληνες ναυτεργάτες καλύπτουν μόνο το 1%, σε αντίθεση
με τη δεκαετία 1960-1970 που κάλυπταν περίπου το 10%.
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ΕΡΕΥΝΑ ΑΕΝ

Εδώ η κατάσταση που παρουσιάζεται στη ναυτική εκπαί-
δευση είναι πράγματι εντυπωσιακή. Σήμερα υπάρχουν κα-
ταγεγραμμένοι με ναυτικά φυλλάδια περίπου 615.000
ναυτικοί, εκ των οποίων οι 300.000 εργάζονται επί μονίμου
βάσεως σε πλοία όλων των κατηγοριών. Ποσοστό 35%
είναι αξιωματικοί, περίπου 15% ανήκουν στην κατηγορία
των διευθυντικών στελεχών και το υπόλοιπο ποσοστό
αφορά κατώτερα πληρώματα και κυρίως ξενοδοχειακό
προσωπικό, που προορίζεται για τα κρουαζιερόπλοια.
Επίσης, λειτουργούν πολλές ιδιωτικές σχολές επιμόρφω-
σης ναυτικών από ξένες ναυτιλιακές εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται με σκοπό την επάνδρωση των πλοίων τους
με Φιλιππινέζους ναυτικούς.
Κίνα 
Θα αρκεστώ στη δήλωση που έκανε ο κ. Ιωάννης Διαμαν-
τίδης, πρώην υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας, μετά την επιστροφή από το ταξίδι του στην
Κίνα: «Επισκέφθηκα το Ναυτικό Πανεπιστήμιο της Σαγκάης
και πρέπει να πω με κάθε ειλικρίνεια ότι έμεινα έκθαμβος.
Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο
20.000 σπουδαστών πλοιάρχων
και μηχανικών. Εκπληκτικές εγκατα-
στάσεις».

Με δεδομένα τα στοιχεία της
BIMCO για τη δύναμη των
υπηρετούντων σε παγκόσμια

κλίμακα ναυτικών για το έτος 2010, ήτοι 624.000 αξιωματι-
κών και 747.000 κατώτερων πληρωμάτων, και την ανάγκη
κάλυψης της έλλειψης έως το έτος 2013 σε αξιωματικούς
43.000 και σε κατώτερα πληρώματα περίπου 40.000, νομί-
ζουμε ότι είναι αναγκαίο τώρα παρά ποτέ άλλοτε να ληφθούν
άμεσα μέτρα για την αναμόρφωση της ναυτικής εκπαίδευσης
στη χώρα μας, που πρέπει να κινηθεί μέσα στις παραμέτρους
που έχουν θέσει στο υπουργείο η ΕΕΕ, το Ναυτικό Επιμελη-
τήριο της Ελλάδος και η ΕΕΚ&ΦΝ με τις κατά καιρούς ανα-
φορές και προτάσεις τους, σε μια ύστατη προσπάθεια
επαναφοράς του Έλληνα ναυτικού στα επίπεδα της δεκαετίας
1960-1970. 
Το πιο δυσάρεστο νέο στη ναυτική εκπαίδευση είναι ο πρό-
χειρος τρόπος που γίνεται σήμερα ο προγραμματισμός της
ενημέρωσης των μαθητών των λυκείων σε ό,τι αφορά τα
πλεονεκτήματα που θα έχουν εάν επιλέξουν το επάγγελμα
του ναυτικού.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει ούτε ο στοιχειώδης επαγγελματικός
προσανατολισμός, διότι, απλά, οι μαθητές δεν έχουν την
πραγματική εικόνα που θα έπρεπε να έχουν για την ελληνική
ναυτιλία. Η εικόνα που έχουν εμφανίζεται πολύ φτωχή και
ανεπαρκής. Αυτό διογκώνει το πρόβλημα της προσέλκυσης
νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
Πρέπει σίγουρα να αλλάξει άμεσα ο τρόπος της ενημέρωσης
των μαθητών σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα που έχουν να πα-
ρακολουθήσουν τις σχολές ναυτικής εκπαίδευσης. 
Σε περιφέρειες που έχουν τρομακτικά υψηλά ποσοστά ανερ-
γίας δεν υπάρχει σήμερα καμιά ενημέρωση για τις δυνατότη-
τες που έχουν οι νέοι αν ακολουθήσουν το ναυτικό
επάγγελμα. 
Η αναδιοργάνωση της ναυτικής εκπαίδευσης πρέπει να είναι
ο στρατηγικός στόχος και η άμεση προτεραιότητα για το νέο
υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, διότι: 
• Η ναυτιλία αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και

μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα.
• Πρέπει να διατηρηθεί και να επαυξηθεί τόσο στην ελληνική

όσο και στην παγκοσμιοποιημένη και ανταγωνιστική πλέον
αγορά ναυτικής εργασίας, η διεθνής αναγνώριση και το
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, εμπειρίας, γνώσεων, δε-
ξιοτήτων και αξιοπιστίας των Ελλήνων ναυτικών και ειδι-
κότερα των αξιωματικών.

• Η ναυτική εργασία σε μια τέτοια παγκοσμιοποιημένη αγορά
μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να απορρο-
φήσει μέρος της ανεργίας και να προκαλέσει εισροή συ-
ναλλάγματος καθώς από την επένδυση στη ναυτική
εκπαίδευση προκαλούνται πολλαπλά ανταποδοτικά οφέλη.

• Η δημόσια ναυτική εκπαίδευση πρέπει να υπερτερεί έναντι
των ελάχιστων προτύπων που προβλέπονται στην αναθε-
ωρημένη Δ.Σ. STCW και στις κοινοτικές οδηγίες.

Επιπλέον, ενισχύεται η εικόνα της χώρας και η Ελλάδα ανα-
δεικνύεται, όπως της αξίζει, σε διεθνές κέντρο ναυτιλιακών
σπουδών.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει ούτε ο στοιχειώδης επαγγελματικός προ-
σανατολισμός, διότι, απλά, οι μαθητές δεν έχουν την πραγματική
εικόνα που θα έπρεπε να έχουν για την ελληνική ναυτιλία.
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Η έρευνα για το προφίλ των σπουδαστών που επέλεξαν
να φοιτήσουν στις περιφερειακές Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού (Σχολές Μηχανικών) πραγματοποιήθηκε
με σκοπό να αποκρυπτογραφηθεί η σημαντικότητα
αυτών των σχολών σε αυτή τη δύσκολη και αβέβαιη πε-
ρίοδο για τη ναυτική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η
έρευνα αυτή επιθυμεί να εστιαστεί στη σπουδαιότητα
των σχολών αυτών και να προσφέρει κάποιες χρήσιμες
απαντήσεις όσον αφορά το αβέβαιο μέλλον των περι-
φερειακών ακαδημιών. Αποτελεί μέρος μιας πολυσυλ-
λεκτικής προσπάθειας και πραγματοποιείται για πέμπτη
συνεχή χρονιά από τους συντελεστές των «Ναυτικών
Χρονικών» και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε συνερ-
γασία με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών). Για
δεύτερη χρονιά φέτος δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος
τα στοιχεία που συλλέξαμε αποκλειστικά και μόνο στις
Σχολές Μηχανικών, θέλοντας έτσι να τονίσουμε τη δια-
φορετικότητα της συγκεκριμένης σταδιοδρομίας, αλλά
και το χαρακτηριστικό προφίλ των φερέλπιδων μηχα-
νικών. Όπως κάθε χρόνο, η έρευνα υλοποιήθηκε με τη
συμπαράσταση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του
υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των
αξιωματικών Λ.Σ. Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν στο

σύνολο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της
χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Στο
παρόν τεύχος δημοσιεύουμε τις απαντήσεις από τις πε-
ριφερειακές σχολές (Χίου, Μηχανιώνας, Χανίων).

Ησυμμετοχή στην έρευνα ήταν και αυτή τη χρονιά εξαι-
ρετικά υψηλή για τους πρωτοετείς σπουδαστές. Το
σύνολο των απαντήσεων ανέρχεται σε 206 από πρω-

τοετείς, νεοεισαχθέντες σπουδαστές σε όλες τις περιφερει-
ακές ΑΕΝ Μηχανικών της χώρας. Πια αναλυτικά, λάβαμε 98
απαντήσεις από την ΑΕΝ Μακεδονίας, 65 από την ΑΕΝ Κρή-
της και 43 από την ΑΕΝ Χίου. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2011 και τον
Ιανουάριο 2012, με αποτέλεσμα να μη συμπεριλαμβάνονται
στα τελικά στοιχεία οι γνωστές διαρροές που παρατηρούνται
από τους πρωτοετείς σπουδαστές τόσο προς τις μεγάλες μη-
τροπόλεις όσο και προς άλλες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.

n Το 7,8% των πρωτοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι γυ-
ναίκες, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με την προ-
ηγούμενη, κατά 2,5%. 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 3 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

H επόμενη γενιά 
μηχανικών:
η σημασία 
των περιφερειακών 
ΑΕΝ

Του Ηλία Μπίσια

Με την ευγενική χορηγία της

ΕΡΕΥΝΑ AEN - ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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n Η πλειονότητα των σπουδαστών των ΑΕΝ, σε αντίθεση με
τις ΑΕΝ Πλοιάρχων, δεν κατάγεται από την Αττική (7,6%).
Εξαιρετικά υψηλός είναι ο αριθμός των σπουδαστών από
τη μέχρι πρόσφατα άναυτη κεντρική Μακεδονία (25,4%)
ενώ η Θεσσαλία, με 10,7%, αποτελεί μία ακόμα έκπληξη
στο νέο ρεύμα σπουδαστών που επιλέγουν τη ναυτική εκ-
παίδευση. Είναι πασιφανές πως οι περισσότεροι σπουδα-
στές επιλέγουν τις περιφερειακές εξαιτίας της γεωγρα-
φικής εγγύτητάς τους στον τόπο καταγωγής τους.

n Το 54% των σπουδαστών θεωρεί ότι κατάγεται από τόπο
με ναυτική παράδοση, ενώ 62,56% αναγνωρίζουν προ-
οπτικές απασχόλησης στον τομέα ναυτιλίας στον τόπο κα-
ταγωγής τους.

n Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων: Το 29%
των γονέων είναι απόφοιτοι δημοτικού ή γυμνασίου, πο-
σοστό αυξημένο σε σχέση με τις ΑΕΝ Πλοιάρχων. Το
34,5% είναι απόφοιτοι λυκείου (ποσοστό ελαφρώς μει-
ωμένο σε σχέση με τους δόκιμους πλοίαρχους) ενώ το
12% απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΙΕΚ/ΤΕΙ (ποσοστό ελαφρώς υψηλό-
τερο σε σχέση με τις ΑΕΝ Πλοιάρχων). 

n Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο το 16,2% των γονέων των
σπουδαστών έχει ενασχόληση με τη ναυτιλία (χαμηλότερο
από τις Σχολές Πλοιάρχων αλλά και με το συνολικό δείγμα
για τις ΑΕΝ Μηχανικών του προηγούμενου έτους).

n Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το 39,3% των οικο-
γενειών των σπουδαστών των ΑΕΝ δεν ξεπερνά τις
12.000 € (ποσοστό παρεμφερές με τις ΑΕΝ Πλοιάρχων),
ενώ για ένα επιπλέον 41,3% το ποσοστό είναι κατώτερο

των 20.000 €. Μόνο το 17,8% έχει ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα που ξεπερνά τις 20.000 €. Να σημειωθεί ότι,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρε-
σίας, το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
ανέρχεται σε 23.394,73 €. 

n Το 91% των γονέων έχει πολύ θετική άποψη για την επι-
λογή σπουδών των συγκεκριμένων σπουδαστών. Το 9%
των γονέων τοποθετείται αρνητικά ως προς την επιλογή
αυτή, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με την έρευνα στις Σχο-
λές Πλοιάρχων.

n Οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές βρίσκονται στις ΑΕΝ κατ’
επιλογήν - το 85,6% των πρωτοετών σπουδαστών, μάλι-
στα, είχε ως πρώτη του επιλογή φοίτησης τη συγκεκρι-
μένη σχολή, ποσοστό επίσης αυξημένο σε σχέση με τις
ΑΕΝ Πλοιάρχων. 

n Η πλειονότητα των σπουδαστών (69,2%) εισέρχεται στις
ΑΕΝ με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, ποσο-
στό υψηλότερο από τις ΑΕΝ Πλοιάρχων αλλά και από την
αντίστοιχη περυσινή έρευνά μας για τις ΑΕΝ Μηχανικών.
Ο αριθμός των σπουδαστών που προέρχονται από τα
Επαγγελματικά Λύκεια Ναυτικής Κατεύθυνσης (7,5% του
συνόλου) εκτιμάται για μία ακόμα χρονιά ως αρκετά μι-
κρός.

n Κύρια πηγή πληροφόρησης των νέων που επέλεξαν να
φοιτήσουν στις ΑΕΝ είναι το φιλικό τους περιβάλλον
(56,8%) και ακολουθεί το οικογενειακό περιβάλλον
(47,5%). Οι απόφοιτοι του τμήματος (45%) και το Διαδί-
κτυο (42.9%) αποτελούν επίσης σημαντικές πηγές πληρο-

Η πλειονότητα των σπουδαστών (69,2%) εισέρχεται στις ΑΕΝ με
το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, ποσοστό υψηλότερο
από τις ΑΕΝ Πλοιάρχων αλλά και από την αντίστοιχη έρευνά μας
για τις ΑΕΝ Μηχανικών το προηγούμενο έτος. 

Με την ευγενική χορηγία της
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φόρησης και επιρροής. Η διαφημιστική εκστρατεία του
ΝΕΕ και της ΕΕΕ αποτελεί, επιπλέον, μία καλή πηγή με
υψηλότερο αντίκτυπο από τις Σχολές Πλοιάρχων (19,3%).

n Το 87,3% επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του στη συγ-
κεκριμένη ΑΕΝ. Το 90% όσων έχουν διαμορφωμένη
άποψη για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό επι-
θυμεί να σταδιοδρομήσει ως αξιωματικός Εμπορικού Ναυ-
τικού στην ποντοπόρο ναυτιλία - ελαφρώς υψηλό ποσο-
στό σε σχέση με τις ΑΕΝ Πλοιάρχων. Δεύτερη επιλογή απο-
τελεί η στελέχωση των ναυτιλιακών εταιρειών στην ξηρά
(44%), ποσοστό μειωμένο σε σχέση με τους πλοιάρχους.
Μόλις το 10,1% επιθυμεί να ασχοληθεί με κλάδο που δεν
σχετίζεται με τη ναυτιλία. Ένα 19%, ωστόσο, δεν έχει ξε-
καθαρίσει ακόμη τη μετέπειτα εξέλιξή του.

n Ως επιθυμητός κλάδος σταδιοδρομίας στην ποντοπόρο
ναυτιλία πρωταρχικά εμφανίζεται η εργασία στα δεξαμε-
νόπλοια (44,4%) και ακολουθούν τα φορτηγά πλοία
(16,6%). Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό εμφανίζουν και πάλι
τα υπερσύγχρονα LPG/LNGs (17,9%).

n Η πλειονότητα (58,7%) στους νέους σπουδαστές που ει-
σέρχονται στις ΑΕΝ αξιολογεί ως μέτρια την ενημέρωση
που κατέχει για την ελληνική ναυτιλία. Ποσοστό ανησυ-
χητικό για μία ακόμη χρονιά. Η ναυτιλιακή οικογένεια προ-
φανώς και η πολιτεία οφείλουν να κάνουν περισσότερα
ως προς αυτή την κατεύθυνση. 

Απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι οι περισ-
σότεροι σπουδαστές, ειδικά στις περιφερει-
ακές σχολές, εξακολουθούν να μην κατέχουν
την απαραίτητη σφαιρική ενημέρωση και
γνώση για την παρούσα κατάσταση στην ελ-
ληνική ναυτιλία.

Με γνώμονα τα παραπάνω συμπεράσματα, είναι έκ-
δηλο ότι το προφίλ των σπουδαστών στις περιφε-
ρειακές ΑΕΝ διαφέρει σημαντικά από αυτό των

σπουδαστών στην Αττική. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο θα μπο-
ρούσαμε να ισχυριστούμε πως οι σπουδαστές κατάγονται
από άναυτες περιοχές, με χαμηλό οικονομικό οικογενειακό
εισόδημα, αλλά με έντονη θέληση να σταδιοδρομήσουν στη
θάλασσα ως αξιωματικοί, ειδικά σε πετρελαιοφόρα. Είναι επί-
σης ιδιαίτερα σημαντικό ως εύρημα το ότι το φιλικό περιβάλ-
λον, αλλά και οι νέες μορφές επικοινωνίας όπως το
Διαδίκτυο, διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην ενημέ-
ρωσή τους. Απογοητευτικό είναι, πάντως, το γεγονός ότι οι
περισσότεροι σπουδαστές, ειδικά στις περιφερειακές σχολές,
εξακολουθούν να μην κατέχουν την απαραίτητη σφαιρική
ενημέρωση και γνώση για την παρούσα κατάσταση στην ελ-
ληνική ναυτιλία.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος της πολυσυλλεκτικής και
πολυεπίπεδης ακαδημαϊκής έρευνας που εποπτεύει ο δρ
Θάνος Πάλλης και συνεπικουρούν οι ερευνητές Ηλίας Μπί-
σιας (για τις ΑΕΝ και τα ΕΠΑΛ) και Αιμιλία Παπαχρήστου (για
τα ΑΕΙ) με τη συμμετοχή της αρχισυντάκτριας των «Ν.Χ.» Λίζας
Μαρέλου. 
Η ετήσια έρευνα σε όλες τις ΑΕΝ, στα ΑΕΙ και τα ΕΠΑΛ της
χώρας συνεχίζεται, με σκοπό την πλήρη καταγραφή των τά-
σεων στη ναυτική εκπαίδευση σε βάθος χρόνου. 

Με την ευγενική χορηγία της
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Κρήτη 31,6

Μακεδονία 47,6

Χίος 20,9

Σύνολο 100

Κατανομή σπουδαστών στις ΑΕΝ %

Άρρεν 92,2

Θήλυ 7,8

Σύνολο 100,0

Φύλο %

Ναι 54,0

Όχι 39,4

Δεν γνωρίζω 6,6

Σύνολο 100,0

Ναι 62,5

Όχι 34,0

Δεν γνωρίζω 3,5

Σύνολο 100,0

Στην πόλη όπου μεγαλώσατε 
υπάρχει ναυτιλιακή παράδοση 
και ιστορία; %

Στην πόλη σας υπάρχουν θέσεις
εργασίας που σχετίζονται με 
τη ναυτιλιακή βιομηχανία; %

Συνολικά αποτελέσματα των ΑΕΝ Μηχανικών

ΕΡΕΥΝΑ AEN - ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Αττική 7,6

Αν. Μακεδονία/Θράκη 5,1

Βόρειο Αιγαίο 12,2

Ήπειρος 1,5

Θεσσαλία 10,7

Ιόνια Νησιά 5,6

Κρήτη 11,2

Μακεδονία 25,4

Νότιο Αιγαίο 5,6

Πελοπόννησος 7,6

Στερεά Ελλάδα 6,1

Κύπρος 1,0

Ξένοι υπήκοοι 0,5

Σύνολο 100,0

Από ποιο νομό της Ελλάδας
προέρχεσθε; %

Ναι-πλήρης απασχόληση 6,0

Ναι-μερική απασχόληση 25,4

Όχι 68,7

Σύνολο 100

Ναι-πλήρης απασχόληση 2,1

Ναι-μερική απασχόληση 6,7

Όχι 91,3

Σύνολο 100

Έχετε επαγγελματική εμπειρία; (%)

Ναι 14,3

Όχι 85,7

Σύνολο 100

Έχετε επαγγελματική εμπειρία
σχετική με τη ναυτιλιακή βιομηχανία; (%)

Παρούσα εργασιακή κατάσταση (%)

Ναι 54,0

Όχι 46,0

Σύνολο 100

Εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών (%)
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Συνολικά αποτελέσματα των ΑΕΝ Μηχανικών

Αναλφάβητος 1,0

Απόφοιτος Δημοτικού 15,0

Απόφοιτος Γυμνασίου 13,5

Απόφοιτος Λυκείου 32,5

Απόφοιτος Τεχνικών Σχολών/ΙΕΚ/ΤΕΙ 15,5

Απόφοιτος ΑΕΙ 7,5

Κάτοχος μεταπτυχιακού 2,5

Απόφοιτος ΑΕΝ 8,0

Άλλο 4,5

Σύνολο 100

Αναλφάβητος 1,5

Απόφοιτος Δημοτικού 13,6

Απόφοιτος Γυμνασίου 17,2

Απόφοιτος Λυκείου 36,4

Απόφοιτος Τεχνικών Σχολών/ΙΕΚ/ΤΕΙ 14,6

Απόφοιτος ΑΕΙ 10,6

Κάτοχος μεταπτυχιακού 2,5

Άλλο 3,5

Σύνολο 100

Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο 
του πατέρα σας; %

Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο 
της μητέρας σας; %

Ναι 16,2

Όχι 83,8

Σύνολο 100,0

Oι γονείς σας έχουν κάποια
συναφή επαγγελματική
δραστηριότητα με τη ναυτιλία; %

<12.000€ 39,3

12.001-20.000€ 41,3

20.001-45.000€ 12,2

45.001-75.000€ 5,6

>75.001€ 1,5

Σύνολο 100

Ποιο είναι το ετήσιο εισόδημα 
της οικογένειάς σας; %

Ιούλιος 2011 54,5

Ιούλιος 2010 20,0

Παλαιότερα 25,5

Σύνολο 100

Πότε αποφοιτήσατε από το Λύκειο; %

Ναι 7,5

Όχι 92,5

Σύνολο 100

Αποφοιτήσατε από Ναυτικό Λύκειο; %

Ναι 69,2

Όχι 30,8

Σύνολο 100

Στην ΑΕΝ εισήλθατε
με πανελλαδικές εξετάσεις; %

Πολύ 45,5

Αρκετά 45,5

Καθόλου 9,0

Σύνολο 100

Πόσο θετικοί ήταν οι γονείς σας ως προς 
την εισαγωγή σας στη συγκεκριμένη σχολή; (%)

Ναι 85,6

Όχι 14,4

Σύνολο 100

Ήταν η συγκεκριμένη ΑΕΝ 
η πρώτη σας επιλογή στο μηχανογραφικό; %

Με την ευγενική χορηγία της
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Συνολικά αποτελέσματα των ΑΕΝ Μηχανικών

Συμφωνώ
αρκετά Συμφωνώ Μάλλον

συμφωνώ
Μάλλον 

διαφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ
αρκετά Σύνολο

Φίλοι 35,5 21,3 18,9 10,7 4,7 8,9 100

Καθηγητές στο σχολείο 17,9 16,7 10,3 19,9 10,9 24,4 100

Απόφοιτοι τμήματος 28,8 16,3 20,6 15,0 7,5 11,9 100

Μέλος της οικογένειας 34,0 13,5 15,4 17,9 7,7 11,5 100
Εκθέσεις με θέμα 
την εκπαίδευση 10,2 10,2 7,3 32,1 12,4 27,7 100

Διαφημίσεις και άρθρα 
στα ΜΜΕ 6,6 11,7 9,5 27,0 16,1 29,2 100

Επαγγελματίες 
στην αγορά εργασίας 14,3 11,6 14,3 16,3 31,3 12,2 100

Προσωπική έρευνα 
(πλην internet) 28,8 15,4 23,7 16,0 9,6 6,4 100

Internet 28,6 14,3 21,1 13,6 5,4 17,0 100

Άλλο 7,5 6,5 9,7 40,9 6,5 29,0 100

Πώς μάθατε για τη συγκεκριμένη σχολή;%

Συμφωνώ
αρκετά Συμφωνώ Μάλλον

συμφωνώ
Μάλλον 

διαφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ
αρκετά Σύνολο

Δεν έχω άλλες εναλλακτικές 10,8 14,4 13,5 27,0 20,7 13,5 100

Προσωπικό ενδιαφέρον να 
αποκτήσω γνώσεις στη ναυτιλία 29,7 37,5 25,8 4,7 1,6 0,8 100

Ναυτιλιακή παράδοση 
της χώρας μας 17,5 31,7 30,8 10,8 7,5 1,7 100

Καλές προοπτικές 
επαγγελματικής αποκατάστασης 44,5 29,2 21,9 2,2 1,5 0,7 100

Καλή φήμη Ακαδημίας
στην αγορά εργασίας 26,5 26,5 29,9 10,3 4,3 2,6 100

Καλή φήμη Ακαδημίας
στους αποφοίτους/φίλους μου 18,8 28,6 33,0 10,7 8,0 0,9 100

Ενδιαφέρον περιεχόμενο 
μαθημάτων 14,8 30,6 35,2 13,9 4,6 0,9 100

Ποιότητα υποδομών τμήματος 10,9 27,3 38,2 13,6 5,5 4,5 100

Ποιότητα εκπαιδευτικού 
προσωπικού 8,7 19,4 40,8 18,4 8,7 3,9 100

Πόλη στην οποία βρίσκεται 
η Ακαδημία 20,9 19,8 14,3 26,4 15,4 3,3 100

Άλλος 16,7 16,7 33,3 16,7 16,7 100

Για την απόφαση να συνεχίσετε τις σπουδές σας στη συγκεκριμένη σχολή, είναι σημαντικοί 
οι παρακάτω παράγοντες: (%)

Με την ευγενική χορηγία της
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Συνολικά αποτελέσματα των ΑΕΝ Μηχανικών

Ναι 87,3

Όχι 12,7

Σύνολο 100

Σκοπεύετε να συνεχίσετε 
τις σπουδές σας στη συγκεκριμένη ΑΕΝ; %

Ναι 46,5

Όχι 53,5

Σύνολο 100

Εάν όχι, σκοπεύετε να συνεχίσετε 
τις σπουδές σας σε άλλη ΑΕΝ; %

Μετά την αποφοίτησή μου θα ήθελα να σταδιοδρομήσω ως αξιωματικός στον παρακάτω κλάδο: (%)

Σχέδια μετά 
την αποφοίτηση

Επιθυμώ
αρκετά Επιθυμώ Μάλλον

επιθυμώ
Μάλλον 

δεν επιθυμώ
Δεν 

επιθυμώ
Δεν επιθυμώ

καθόλου Σύνολο

Ποντοπόρος ναυτιλία 70,3 19,6 7,4 0,7 0,7 1,4 100

Ακτοπλοϊα/Κρουαζιέρα 12,9 19,8 28,7 14,9 9,9 13,9 100

Ναυτιλία Μικρών 
Αποστάσεων

6,3 11,5 22,9 20,8 15,6 22,9 100

Λιμενικό Σώμα 10,6 12,5 19,2 20,2 14,4 23,1 100

Στην ευρύτερη 
Δημόσια Διοίκηση

1,1 8,4 16,8 21,1 25,3 27,4 100

Στέλεχος γραφείου
στη ναυτιλιακή βιομηχανία

20,0 24,8 26,7 13,3 4,8 10,5 100

Ναυπηγική βιομηχανία 12,0 24,0 25,0 19,0 10,0 10,0 100

Θαλάσσιος τουρισμός 3,3 17,4 21,7 21,7 10,9 25,0 100

Άλλος κλάδος 3,4 6,7 7,9 29,2 23,6 29,2 100

Δεν γνωρίζω ακόμη 9,7 9,7 12,9 11,3 14,5 41,9 100

Πολύ 31,0
Μέτρια 58,7
Ελάχιστα 7,1

Καθόλου 3,2
Σύνολο 100

Πόσο ενημερωμένος/-η είστε για την ελληνική ναυτιλία σήμερα; (%)

Tankers 44,4
Bulk Carriers 16,6
Containers 11,9
Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων 0,7

LPGs/LNGs 17,9
Κρουαζιέρα 7,3
Ακτοπλοϊα 1,3
Σύνολο 100

Εάν επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε ως αξιωματικός της ποντοπόρου ναυτιλίας, σε ποιον κλάδο 
θα θέλατε να εξειδικευθείτε; %

Με την ευγενική χορηγία της
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Με τα επιχειρήματα εξοικονόμησης πόρων και τον εξο-
πλισμό ορισμένων ΑΕΝ, ώστε να καλυφθούν τα διε-
θνή στάνταρ που επιβάλλει η αναθεωρημένη STCW,

προτείνεται η κατάργηση περιφερειακών ΑΕΝ και η μετα-
τροπή ορισμένων σε ναυτιλιακά κέντρα διπλής κατεύθυνσης. 
Ως γνωστόν, η ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση κοστίζει πε-
ρίπου 17 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Από αυτά, τα 12 εκα-
τομμύρια καλύπτονται από το ΚΝΕ - Κεφάλαιο Ναυτικής
Εκπαίδευσης (εισφορές από εργοδότες και
ναυτικούς, το οποίο και αυτό είναι ελλειμ-
ματικό) και μόνο τα υπόλοιπα 5 εκατομμύ-
ρια από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο

οποίος αδυνατεί να συ-
νεισφέρει αυτό το
ποσό. Πιστεύω ότι η
ναυτιλία είναι η μόνη βιομηχανία την
οποία η Ελλάδα πρέπει να στηρίξει και

να προσφέρει αβασάνιστα τα 5 εκατ.
ευρώ, τώρα που υπάρχει και μεγάλη προ-
σέλευση υποψήφιων σπουδαστών

(υπολογίζεται φέτος πάνω από
10.000). Σύμφωνα, δε, με την
έρευνα του IMO, το 2008 υπήρχε

παγκοσμίως έλλει-
ψη 34.000 αξιωμα-

τικών του Ε.Ν., όμως το 2012 θα υπάρχει ζήτηση 84.000 αξιω-
ματικών, οπότε όλη η ναυτική εκπαίδευση μπορεί να διαδρα-
ματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας (αυτό
συμβαίνει στις Φιλιππίνες). 

Εκτός όμως από την πρόταση κατάργησης των περιφε-
ρειακών ΑΕΝ, προτείνεται η εναλλακτική πρόταση, που
κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη, να διατηρηθούν

τα πέντε συγκροτήματα διπλής κατεύθυνσης (Ασπροπύργου,
Μακεδονίας, Χίου, Ηπείρου και Κρήτης) και οι υπόλοιπες Ακα-
δημίες να λειτουργούν ως εισαγωγικά τμήματα ενός ή δύο
εξάμηνων σπουδών, στη διάρκεια των οποίων θα διδάσκο-
νται μαθήματα υποδομών, κυρίως θεωρητικού χαρακτήρα.
Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνεται στις πέντε ΑΕΝ,
που σχεδόν οι περισσότερες από αυτές έχουν σύγχρονο εκ-
παιδευτικό εξοπλισμό (προσομοιωτές, εργαστήρια). Αυτή η
πρόταση δεν χρειάζεται επιπλέον χρήματα ούτε εξειδικευ-
μένο προσωπικό.

Η ΑΕΝ Μηχανικών Χίου βρίσκεται σε μια κατεξοχήν ναυτική πε-
ριοχή, όπου όλες οι οικογένειες έχουν τουλάχιστον έναν ναυ-
τικό και κυριαρχεί η ναυτική κουλτούρα. 

Η κατάργηση των περιφερειακών ΑΕΝ
και η αποδυνάμωση της περιφέρειας

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 4 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Του Νικολάου Δανιήλ
Διευθυντή Σχολής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχ. Χίου,

Α΄ μηχανικού Ε. Ν., MSC Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχ., 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Με την ευγενική χορηγία της
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Η τρίτη πρόταση, σύμφωνα με την οποία οι καταργούμενες
ΑΕΝ θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως σχολές θαλαμηπό-
λων, σωστικών και άλλα εξειδικευμένα σχολεία του ΚΕΣΕΝ,
είναι ανέφικτη, διότι προϋποθέτει χρήματα, που στην πα-
ρούσα οικονομική συγκυρία δεν υπάρχουν.

Πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στις ιδιαιτερότητες
των περιοχών όπου λειτουργούν οι αντίστοιχες Ακα-
δημίες. Η ΑΕΝ Μηχανικών της Χίου λειτουργεί σε νησί

όπου υπάρχει παράδοση αιώνων και άρρητη γνώση για τη
ναυτιλία, και δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι εφοπλιστές
είναι Χιώτες και μάλιστα πλοίαρχοι και μηχανικοί του εμπορι-
κού ναυτικού. Η ΑΕΝ Μηχανικών Χίου βρίσκεται σε μια κατε-
ξοχήν ναυτική περιοχή, όπου όλες οι οικογένειες έχουν
τουλάχιστον ένα ναυτικό και κυριαρχεί η ναυτική κουλτούρα.
Βρίσκεται σε κομβική γεωγραφική θέση, στο κέντρο του Αι-
γαίου, όπου φοιτούν σπουδαστές από διάφορα άλλα νησιά,
όπως Λέσβος, Σύρος, Κάλυμνος, Εύβοια κ.ά. Επιπλέον, υπάρ-
χει στο νησί το αξιόλογο Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, με έγκριτους καθηγητές, με το οποίο, αν και με δυ-
σκολία, η σχολή μας συνεργάζεται (ημερίδα με θέμα «Προ-
σέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα», συνεργασία
Πανεπιστημίου Αιγαίου/ΑΕΝ Μηχ. Χίου 2008, συνεργασία
ΑΕΝ Μηχανικών Χίου με την επιτροπή διασύνδεσης του πα-
νεπιστημίου, με θέμα «Η ναυτική εκπαίδευση της Χίου»,
2010). Στη Χίο λειτουργεί μεταπτυχιακό τμήμα του Τμήματος
Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με εμβάθυνση στη Δι-
οίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, στο οποίο κάθε χρόνο
φοιτούν κατά μέσον όρο 5 - 6 απόφοιτοι σπουδαστές της
Ακαδημίας μας, αποκτώντας έτσι ακαδημαϊκές γνώσεις και τίτ-
λους. Η ΑΕΝ βρίσκεται πάντοτε υπό την προστασία των Χιω-
τών εφοπλιστών, παρέχοντας, όποτε τους ζητηθεί, κτιριακή
υποστήριξη, εκπαιδευτικό εξοπλισμό (Π. Τσάκος, Γ. Καρράς,
προέκταση κτιρίου με 4 αίθουσες, δωρεά ηλεκτρομηχανής
πλοίου και αίθουσα γυμναστηρίου από Χανδρής Ελλάς, κτι-
ριακή υποστήριξη από Λιβανός Ελλάς, Λουκάς Kτιστάκης,
Καρράς Ελλάς, Φαφαλιός Ship κ.ά.) αλλά και ηθική στήριξη,
με συμβουλές και διαλέξεις.

Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι πρέπει να προλάβουμε τις
εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι πρέπει να συμ-
μορφωθούμε ως προς τις τροποποιήσεις της αναθε-

ωρημένης STCW (εισαγωγή στη βασική εκπαίδευση
διαχείρισης θαλασσίου έρματος, παροχή  πιστοποίησης σε
BRM Bridge Resource Management,ERM Engine Resource
Management), όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιο-
ριστούν σε αριθμό οι περιφερειακές Ακαδημίες, με αποτέλε-
σμα αντί η πολιτεία να ενισχύει την περιφέρεια να την
αποδυναμώνει.
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Επιτέλους, 
ποιοι είναι οι υπεύθυνοι    
για τους αυριανούς 
αξιωματικούς Ε.Ν.

Οι σημαίες στα πλοία εύκολα ανεβοκατεβαίνουν, τα
πληρώματα, όταν φύγουν, δύσκολα γυρίζουν, έλεγε
ο Ανδρέας Λαιμός, εδώ και πολλά χρόνια πριν. Αρ-

χίζω με αυτά ακριβώς τα λόγια, γιατί περιέχουν την ουσία
αλλά και το λόγο ύπαρξης της ναυτικής εκπαίδευσης στην
πατρίδα μας, που αιμορραγεί εδώ και αρκετά χρόνια, αν και
το διαπιστώσαμε μόνο τα δύο-τρία τελευταία χρόνια. Μήπως
δεν έχουμε διαπιστώσει την αδιαφορία όλων των αρμόδιων
φορέων; Έχει άραγε πειστεί κανείς ότι
με αυτήν τη δομική οργάνωση αλλά
και βοήθεια από την Πολιτεία και τους
φορείς μπορεί να προχωρήσει η ναυ-
τική εκπαίδευση;

Μια πρωτοπόρος ναυτιλία
χρειάζεται μάχιμους αξιωμα-
τικούς και πλήρωμα. Άραγε,

πιστεύει κάποιος ότι οι μάχες κερδίζονται χωρίς μάχιμους
αξιωματικούς; Μπορούμε να φτιάξουμε τέτοιους αξιωματι-
κούς χωρίς υλικοτεχνικές υποδομές, χωρίς έμψυχο δυναμικό,
με διδάσκοντες πραγματικούς έμπειρους δασκάλους; Λένε
πως «μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις», το αλλάζω και λέω
«μία εμπειρία που θα μεταφέρουμε αξίζει όσο χίλιες λέξεις».
Η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από το επάγ-

γελμα, την πρακτική εκπαίδευση, ούτε μπορεί να πέσει σε επί-
πεδα χαμηλότερα από τη μέση εκπαίδευση. Ναι, επιστήμονες
στον τομέα τους πρέπει να βγάζουμε, αλλά και καλούς τεχνι-
κούς, δεν φτάνει να λιβανίζουμε  τη «ναυτοσύνη του Έλ-
ληνα». Στο κάτω-κάτω, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο
των ναυτικών μας στην επιτυχή εξέλιξη των ναυτιλιακών
εταιρειών και την ύψιστη συμβολή της ναυτικής εκπαίδευσης.
Είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι η ναυτική βιομηχανία,
και οι επενδύσεις σε αυτή που κινείται σε όλα τα μήκη και
πλάτη του πλανήτη, να μην αναδεικνύει  τον ανθρώπινο πα-
ράγοντα τον σημαντικότερο όλων.

Οι καιροί αλλάζουν και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι
στο κάλεσμά τους. Η διοικητική δομή των σχολών θα
πρέπει ν’ αλλάξει. Ενεργό ρόλο πρέπει να έχουν και

οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι ίδιοι οι αξιωματικοί, αλλά και
οι επιστημονικοί φορείς που θα καθοδηγούν το εκπαιδευτικό
έργο και θα είναι μπροστά από τα γεγονότα. Δεν μπορώ να
διανοηθώ ναυτική εκπαίδευση χωρίς ναυτοδασκάλους. Ε,
εκεί έχουμε φτάσει, αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση δεν

Tου Μανόλη Γ. Χουρδάκη
Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, 

διευθυντή Σχολής Μηχανικών
ΑΕΝ Κρήτης

Η πρακτική εκπαίδευση δεν είναι μόνο για να γνωρίσουν οι εκπαι-
δευόμενοι το περιβάλλον όπου θα εργαστούν τα επόμενα χρόνια,
αλλά και για να αγκαλιαστούν από τους παλαιότερους συναδέλ-
φους τους, οι οποίοι θα τους ετοιμάσουν στο να καταστούν οι αυ-
ριανοί άξιοι ή και καλύτεροι αντικαταστάτες τους. 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 4 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Με την ευγενική χορηγία της
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υπάρχουν τέτοιοι δάσκαλοι ή είναι ελάχιστοι. Χρειάζεται όλο
το προσωπικό να έχει ναυτική εμπειρία, που θα λειτουργεί ως
ουσιαστική καινοτομία. Χρειάζεται οι μάχιμοι αξιωματικοί να
μπαίνουν στις σχολές και να διδάσκουν στα κενά της ναυτο-
λόγησής τους. Καινοτομία είναι το ότι οι σπουδαστές μας πη-
γαίνουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια, το ίδιο καινοτομία θα είναι
και οι δάσκαλοί τους να διαθέτουν το μέγιστο της ναυτικής
τους εμπειρίας. Εδώ χρειάζεται να επισημάνει κανείς ότι η
πρακτική εκπαίδευση δεν είναι μόνο για να γνωρίσουν οι εκ-
παιδευόμενοι το περιβάλλον όπου θα εργαστούν τα επόμενα
χρόνια, αλλά και για να αγκαλιαστούν από τους παλαιότερους
συναδέλφους τους, οι οποίοι θα τους ετοιμάσουν στο να κα-
ταστούν οι αυριανοί άξιοι ή και κα-
λύτεροι αντικατα- στάτες τους. Στο
πλοίο, οι νέοι, αν κάθονται δίπλα
από έναν «καλό» αξιωματικό ναυ-
τοδάσκαλο, μαθαίνουν πολύ περισ-
σότερα από οποιαδήποτε ναυτική
σχολή.

Ένα άλλος σημαντικότατος παράγοντας είναι τα ίδια τα
παιδιά, από τι σχολεία προέρχονται, τι υπόβαθρο έχουν,
αλλά και ποιους στόχους βάζουν για την ίδια τους την

καριέρα. Εδώ, σοβαρός παράγοντας είναι ο τόπος καταγωγής,
αλλά και το φύλο. Είναι γεγονός πως τέτοια ποσόστωση σε
κορίτσια χωρίς καμία κάλυψη από την Πολιτεία ουσιαστικά
τα διώχνει από το επάγγελμα. Το υπουργείο δεν μπορεί να
κάνει τα στραβά μάτια, γιατί τα παιδιά αυτά χάνουν πολύτιμο

χρόνο, χρήμα και όνειρα. Χρειάζεται αλλαγή στην ποσόστωση
αλλά και ενημέρωση των υποψηφίων. 

Το σίγουρο είναι ότι τα επόμενα χρόνια το υπόβαθρο
γνώσεων των υποψηφίων θα είναι καλύτερο. Δεν
έχουμε άλλη επιλογή παρά να καθίσουν όλοι μαζί οι

εμπλεκόμενοι, με κάθε σοβαρότητα, και να λάβουν όλα εκείνα
τα μέτρα που θα βελτιώσουν την παρεχόμενη δημόσια ναυ-

τική εκπαίδευση. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, χρειάζεται
όμως η συνδρομή όλων, και όχι απαραιτήτως οικονομική. Οι
σχολές μας χρειάζονται την αμφίδρομη σχέση με τις εταιρείες,
καθώς και με τους επαγγελματίες αξιωματικούς μας, γιατί
μόνον έτσι μπορούμε να βελτιωνόμαστε.

Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας, αλλά και τα λόγια μας
να πιάσουν τόπο.

Το σίγουρο είναι ότι τα επόμενα χρόνια το υπόβαθρο γνώσεων των
υποψηφίων θα είναι καλύτερο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να
καθίσουν όλοι μαζί οι εμπλεκόμενοι, με κάθε σοβαρότητα, και να λά-
βουν όλα εκείνα τα μέτρα που θα βελτιώσουν την παρεχόμενη δη-
μόσια ναυτική εκπαίδευση. 
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ΗΑΕΝ Μακεδονίας* ιδρύθηκε το 1969 και λειτουργούσε
ως Σχολή Μηχανικών, το 1975 λειτούργησε και η
Σχολή Πλοιάρχων. Από το 1973 λειτουργεί στις σημε-

ρινές εγκαταστάσεις, σε 10.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων και
οικόπεδο 40 στρεμμάτων. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σχολή
στην Ελλάδα μετά αυτή του Ασπροπύργου. Στο πλαίσιό της
λειτουργεί και Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.
Το 1999, λίγο μετά την εξέλιξη των ΑΔΣΕΝ σε ΑΕΝ (ν. 2638) η
ΑΕΝ Μακεδονίας, μετά από επαφές, είχε την πρώτη παρουσία

της στο εξωτερικό συμμετέχοντας σε διεθνή αγώνα κωπηλα-
σίας μεταξύ ναυτικών σχολών στο Αμβούργο, στο πλαίσιο του
εορτασμού των 250 χρόνων του λιμένα. Ο αγώνας είχε οργα-
νωθεί από τη Σχολή του Αμβούργου (ISUS) και η συμμετοχή
στέφθηκε με επιτυχία, αφού η ομάδα της Ακαδημίας κατέκτησε
την πρώτη θέση.
Μετά την πρώτη αυτή έξοδο στη Ευρώπη ξεκίνησε μια διαδι-
κασία επαφών ώστε να αρχίσουν συνεργασίες με άλλα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, με αποτέλεσμα η Ακαδημία
να κερδίσει τη συμμετοχή της σε 10 ευρωπαϊκά ερευνητικά
προγράμματα με χρηματοδότηση 100% από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ταυτόχρονα, ξεκίνησε και μια προσπάθεια αναβάθμισης των
χώρων διδασκαλίας, των εργαστηρίων, αλλά και του τρόπου

Πρωτοπορία στην έρευνα και στη διδασκαλία

Των Δ. Γουργούλη 
Δρ. Ηλ/γου μ/κού & μ/κού Η/Υ, διευθυντή Σχολής Μηχανικών  ΑΕΝ Μακεδονίας
Γ. Γκοτζαμάνη
Ν/γού Μ/κού, αναπλ. διευθ/τή Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας (διετέλεσε διευθυντής 2005-2011)

και Χ. Σχοινά
Μ/γου Μ/κού, καθηγητή Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας (διετέλεσε διευθυντής ώς το 2005)

Με την ευγενική χορηγία της
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διδασκαλίας με αρχή την εγκατάσταση του προσομοιωτή μη-
χανοστασίου. Στην προσπάθειά της αυτή είχε μεγάλη βοήθεια
και από τη ναυτιλιακή κοινότητα.
Μέλη του εκπαιδευτικού της προσωπικού έχουν συμμετάσχει
κατά καιρούς σε διεθνή συνέδρια καθώς και σε επιμορφωτικά
σεμινάρια τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (SULZER
- WÄRTSILÄ στη Φινλανδία, MAN B&W στην Κοπεγχάγη, WMU
στο Μάλμε).

* Σχολές Μηχανικών λειτουργούν σήμερα σε τέσσερις Ακαδη-
μίες Εμπορικού Ναυτικού.

n ΑΕΝ Ασπροπύργου/Σχολή Μηχανικών 
και Σχολή Πλοιάρχων
Ιδρύθηκε το 1951. Είναι η μεγαλύτερη σχολή της Ελλάδας με
τους περισσότερους σπουδαστές. Μέχρι το 2008 ήταν η μόνη
σχολή που ως σπουδαστές μπορούσαν να εγγραφούν και γυ-
ναίκες. Στο πλαίσιό της λειτουργεί και Σχολή Σωστικών και Πυ-
ροσβεστικών Μέσων.

n ΑΕΝ Κρήτης/Σχολή Μηχανικών και Σχολή Πλοιάρχων
Παρόλο που η ίδρυσή της έγινε το 1963, ως Σχολή Μηχανικών
λειτούργησε το 1972 και αργότερα, το 1981, η Σχολή Πλοιάρχων. 

n ΑΕΝ Χίου/Σχολή Μηχανικών
Η Σχολή Μηχανικών της Χίου ιδρύθηκε το 1965 παράλληλα με
την ΑΕΝ Οινουσσών. 

n ΑΕΝ Μακεδονίας/Σχολή Μηχανικών και Σχολή Πλοιάρχων

To 2002 η Ακαδημία, πρωτοπορώντας και σε αυτόν τον
τομέα, ανέλαβε δράση για την προβολή στη Β. Ελλάδα
της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, της εκπαίδευσης και

του επαγγέλματος του αξιωματικού Ε.Ν. με απώτερο σκοπό
την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Στο πλαίσιο της
δράσης αυτής, η οποία έγινε σε συνεργασία με την Ανατολική
Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονί-
κης), εστάλη πληροφοριακό υλικό σε 150 δευτεροβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα του νομού Θεσσαλονίκης, στις 16
Μαΐου 2002 οργανώθηκε με επιτυχία μία ημερίδα ενημέρωσης
των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ως αποτέλεσμα αυτών γίνονται
μέχρι σήμερα παρουσιάσεις σε ημερίδες επαγγελματικού προ-
σανατολισμού στα σχολεία.

Την τελευταία πενταετία, η Σχολή καθιέρωσε και την αξιο-
λόγηση των διδασκόντων από τους σπουδαστές με
πολύ καλά αποτελέσματα στη συνολική λειτουργία της.

Οι σπουδαστές αξιολογούσαν τους διδάσκοντες απαντώντας
σε ένα απλό ερωτηματολόγιο που αφορούσε κυρίως τον δι-
δάσκοντα. Φέτος έγινε για πρώτη φορά αξιολόγηση διδασκό-
ντων και μαθημάτων, όπου οι σπουδαστές συμπλήρωσαν
ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που συντάχθηκαν στη βάση των
ερωτηματολογίων της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, το οποίο πιθανώς να γίνει ακόμα μεγαλύτερο αν
συνδυαστεί και με τα αποτελέσματα της έρευνας που παρου-
σιάζονται σε αυτό το τεύχος.

Με την ευγενική χορηγία της

ΕΡΕΥΝΑ AEN - ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Ηναυτιλία είναι από τους σημαντικότερους τομείς
δραστηριότητας της Lusthansa σε Ελλάδα και
Κύπρο.

Η Lusthansa αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους σημα-
ντικότερους «συνεργάτες» της ελληνικής ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας.
Η ναυτιλιακή κίνηση αποτελεί μακροχρόνια έναν από τους
σημαντικότερους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας
της Lusthansa στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπου έχει ανα-
πτύξει στενές επαφές με τις ναυτιλιακές εταιρείες και δια-
τηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τους συνεργάτες και  τα ταξι-
διωτικά γραφεία που εξειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα. 

Η Lusthansa εμπλουτίζει διαρκώς το συγκεκριμένο προ-
ϊόν, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις εταιρείες του Lusthansa
Group, Lusthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines,
SWISS, αλλά και τους συνεργάτες της, όπως στη Βόρειο
Αμερική, United Airlines και Air Canada, και προσφέρει
ένα ευρύ δίκτυο προορισμών και  πόλεων ανά τον κόσμο,
που μπορούν να καλύψουν τις ταξιδιωτικές ανάγκες των
εταιρικών πελατών, τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Για περισσότερα από 50 χρόνια, η Lusthansa εξυπηρετεί
την ελληνική αγορά και είναι γνωστή ως ιδιαίτερα αξιόπι-
στη και ισχυρή συνεργάτις. Mε 42 εβδομαδιαίες πτήσεις
από και προς την Αθήνα και 10 από και προς τη Λάρνακα
μέσω των κόμβων της Φρανκφούρτης και του Μονάχου,
δίνουμε την ευκαιρία στους Έλληνες και στους Κύπριους
επιβάτες να φτάσουν στον προορισμό της επιλογής τους
ταχύτατα, αξιόπιστα και άνετα, προσφέροντας 216 προ-
ορισμούς σε 83 χώρες σε 4 ηπείρους. Μαζί με τις υπό-
λοιπες εταιρείες-μέλη του Lusthansa Group, Austrian
Airlines, Brussels Airlines και SWISS, έχουν γίνει ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές, προσφέροντας 13 καθημερινές πτήσεις
από Αθήνα και 2 καθημερινές πτήσεις από Θεσσαλονίκη
προς όλο τον κόσμο, μέσω των κόμβων τους σε Βρυξέλ-
λες, Φρανκφούρτη, Γενεύη, Μόναχο, Βιέννη και Ζυρίχη.
Έτσι οι προορισμοί του Lusthansa Group ανέρχονται σε
258 σε 106 χώρες, προσφέροντας περισσότερες επιλο-
γές πτήσεων, απόλυτα συντονισμένες, κοινό πρόγραμμα
επιβράβευσης τακτικών επιβατών, κοινές αίθουσες ανα-
μονής, με λίγα και απλούστερα λόγια, μία υπέροχη ταξι-
διωτική εμπειρία.

Ειδικά για τις εταιρείες και τους επιχειρηματίες ταξιδιώτες,
η Lusthansa έχει δημιουργήσει το εταιρικό πρόγραμμα 
ανταμοιβής PartnerPlusBenefit, που δίνει τη δυνατότητα
στους πελάτες να εξαργυρώσουν μέρος των ταξιδιωτικών
εξόδων της εταιρείας τους συγκεντρώνοντας πολύτιμους
πόντους -Benefit- από τις πτήσεις όλων των υπαλλήλων
που ταξίδεψαν με Lusthansa ή με τις συνεργαζόμενες αε-
ροπορικές εταιρείες, τις επονομαζόμενες Benefit Partners:
Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS και United. 

Οι επιλογές για την εξαργύρωση των πόντων είναι πολλές
και περιλαμβάνουν υλικά δώρα από το Lusthansa World-
shop, όπως εμφανίζονται στο www.partnerplusbenefit.com,
δωρεάν πτήσεις Benefit και αναβάθμιση θέσης (Benefit
Upgrade) σε όλο το δίκτυο της Lusthansa και των συνερ-
γαζόμενων αεροπορικών εταιρειών, κουπόνια για χρήση
υπηρεσιών στις συμμετέχουσες εταιρείες (BenefitCredit
bonus), καθώς και εξαργύρωση πόντων για υπέρβαρο σε
πτήσεις της Lusthansa (BenefitExcessBaggage). Όλες οι
πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσε-
λίδα www.partnerplusbenefit.com.

Παράλληλα, και οι επιχειρηματίες ταξιδιώτες που συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα Miles & More, συγκεντρώνουν
μίλια στον προσωπικό τους λογαριασμό Miles & More.
Ως αποτέλεσμα, το όφελός τους είναι διπλό.

Για την εύκολη, άνετη και άμεση κράτηση των εισιτηρίων
σας, επισκεφτείτε το www.lusthansa.com, όπου θα βρί-
σκετε πάντα τις τρέχουσες προσφορές μας.

PUBLI
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Ηπλήρης άρση των θεσμικών περιορισμών στην πα-
ροχή υπηρεσιών καμποτάζ από πλοία που εκτελούν
κρουαζιέρες στη χώρα μας είναι γεγονός.

Ο πρόσφατος νόμος 4072/2012 για τη βελτίωση του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει διατάξεις για την
απελευθέρωση του δικαιώματος «παροχής υπηρεσιών κα-
μποτάζ από πλοία με σημαίες τρίτων κρατών που εκτελούν
περιηγητικούς πλόες (κρουαζιέρα) και έχουν ως αφετηρία ελ-
ληνικό λιμένα» και διαμορφώνουν προοπτικές ανάπτυξης του
συγκεκριμένου κλάδου και του θαλάσσιου τουρισμού γενι-
κότερα.

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη σε μια δύσκολη πε-
ρίοδο για την ελληνική οικονομία, όταν η ανάπτυξη
της ναυτιλίας, των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων που

συντελούνται στη χώρα μας, αλλά και του θαλάσσιου τουρι-
σμού συνολικότερα, παραμένουν παράγοντες που μπορούν
να συμβάλουν αποφασιστικά στην υπέρβαση της σημερινής
κρίσης.
Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της κρουαζιέρας. Με
σχεδόν 4,5 εκατ. επισκέπτες το 2010, αποτελεί τον δεύτερο

δημοφιλέστερο προορισμό κρουαζιέρας στην
Ευρώπη. Το όφελος από κάθε επιβάτη

σε κάθε προορισμό ανέρχεται σε πε-
ρίπου 100 ευρώ όταν επισκέπτεται
«αφετήριο λιμένα» και 50 ευρώ
όταν επισκέπτεται ενδιάμεσο λι-
μένα. Τα οφέλη διαχέονται σε λι-
μένες, μεταφορές, εμπορικά κατα-

στήματα και σημαντικό αριθμό άλ-
λων επικουρικών δραστηριοτήτων.

Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτεροι όμιλοι -που
ελέγχουν το 70% της παγκόσμιας

αγοράς- παρά την επιθυμία τους να
αναπτύξουν δραστηριότητα στην
Ελλάδα, περιόριζαν τη λειτουργία
τους στον ελληνικό χώρο στο

στενό πλαίσιο που ορίζει το προγενέστερο καθεστώς. Δύο
στα τρία πλοία κρουαζιέρας βρίσκονται υπό μη κοινοτικές ση-
μαίες. Τα πλοία αυτά μπορούν πλέον να δραστηριοποιηθούν
σε κυκλικούς πλόες στην ελληνική επικράτεια, σε ένα απε-
λευθερωμένο περιβάλλον, όπως ισχύει στις κυριότερες αγο-
ρές κρουαζιέρας παγκοσμίως.
Παράλληλα, διαμορφώνεται ένα αποδοτικό επιχειρηματικό
κλίμα, που επιτρέπει την εντονότερη παρουσία και τον αντα-
γωνισμό μεταξύ των εταιρειών κρουαζιέρας που ήδη δρα-
στηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Πλέον οι 50 διαφορετικοί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί
προορισμοί κρουαζιέρας στη χώρα μας μπορούν να
αξιοποιηθούν περαιτέρω, μέσω της προσφοράς ση-

μαντικού αριθμού διαδρομών καμποτάζ από μια βιομηχανία
που επιδιώκει να προσφέρει «νέους συνδυασμούς προορι-
σμών», από πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες εταιρείες που ανα-
ζητούν συνεχώς «νέους προορισμούς». Αλλά και μέσω της
δυνατότητας homeporting -δηλαδή της χρησιμοποίησης ενός
λιμένα ως αφετηρία κρουαζιέρας, το οποίο επιφέρει πολλα-
πλάσια οικονομικά οφέλη.
Δύο επιπλέον διατάξεις, η κατάργηση της απαίτησης ελάχι-
στου χρόνου παραμονής του κρουαζιερόπλοιου στους λιμέ-
νες και η απελευθέρωση των μικρής κλίμακας λιμενικών
έργων από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, συντελούν προς
αυτή τη κατεύθυνση.
Όλα αυτά όταν ο ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί μια ιδιαίτερα
δυναμική αγορά, όπου τα τελευταία 5 χρόνια οι επιβάτες αυ-
ξήθηκαν κατά 50%, οι επισκέψεις στα ευρωπαϊκά λιμάνια
ανήλθαν στα 24 εκατομμύρια ευρώ, με τις άμεσες δαπάνες
να υπερβαίνουν τα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ και όλες τις

O θαλάσσιος τουρισμός  
μπορεί να συμβάλει
στην υπέρβαση της κρίσης

Του Θάνου Πάλλη
Γενικού γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 5 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 5 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

προβλέψεις να παραμένουν θετικές.
Η απελευθέρωση δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Πρώτον, γιατί
η ελληνική κοινωνία, αλλά και μέρος της ναυτιλιακής κοινό-
τητας, διατηρεί μια παράδοση συμπάθειας στον θεσμικό προ-
στατευτισμό. Δεύτερον, γιατί η γεωπολιτική θέση της χώρας
συνέβαλε στο να αποκτήσει η έννοια του «καμποτάζ» -όσον
αφορά στην ακτοπλοΐα- υπερβάλλουσα ευαισθησία και αδι-
καιολόγητη σύνδεση με εθνικά θέματα.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι για περισσότερο από μία δε-
καετία (2000-2010) η άρση των περιορισμών παρέμενε
μέρος της ρητορικής, αλλά δεν υπήρξε η ανάλογη τόλμη για
να μετατραπεί η ρητορική σε πράξη. Η δε πρώτη μερική απε-
λευθέρωση που επιχειρήθηκε (2010) αποτέλεσε τομή, αλλά
συμπεριλάμβανε σειρά περιορισμών και προϋποθέσεων που
αποδείχτηκαν εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστες.

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, υπηρεσίες και πολι-
τική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας επεξεργάστηκαν και

ολοκλήρωσαν την επιβεβλημένη θεσμική ρύθμιση.
Βέβαια, το καμποτάζ είναι σημαντικότατο, αλλά όχι το απο-
κλειστικά απαραίτητο μέτρο ανάπτυξης της κρουαζιέρας. Τα
μοναδικά τουριστικά αξιοθέατα της ελληνικής επικράτειας
απαιτείται να συνοδευτούν από προσφορά λιμενικών υπηρε-
σιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενι-
κής Πολιτικής προς την κατεύθυνση αυτή είναι:
• Η έγκαιρη χρονικά κατάθεση, έγκριση και δημοσιοποίηση

των λιμενικών τελών 
• Ο προγραμματισμός συστήματος λιμενικής εξυπηρέτησης

κρουαζιερόπλοιων μέσω της εφαρμογής του συστήματος
προκαθορισμένης ημερομηνίας και ώρας εξυπηρέτησης
(berth allocation), ώστε να γνωρίζουν οι εταιρείες τις δυ-
νατότητες όγκου εξυπηρέτησης από κάθε λιμένα. 

Το σύνολο των ελληνικών λιμένων καταβάλλει σοβαρές προ-
σπάθειες ώστε να ανταποκριθεί με επάρκεια. Ωστόσο, όσον
αφορά στην τιμολόγηση, υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες, που
πηγάζουν από την απουσία ενός σταθερού οικονομικού πε-

ριβάλλοντος, που καθιστά πρακτικά δύσκολο τον μακροχρό-
νιο σχεδιασμό. Αναφορικά με το σύστημα berth allocation,
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, ώστε οι κατευθυντήριες γραμ-
μές που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο να εφαρμο-
στούν το συντομότερο δυνατό.

Σημαντικότερη ίσως όλων των εκκρεμοτήτων παραμέ-
νουν οι ελλείψεις λιμενικών υποδομών, οι οποίες και
εντείνονται παράλληλα με την οικονομική κρίση και

τον αναγκαστικά δραστικό περιορισμό των δημόσιων επεν-
δύσεων. 
Η αναμενόμενη οριστικοποίηση και υλοποίηση εντός του
έτους της πρότασης για παραχωρήσεις τερματικών σταθμών
κρουαζιέρας με διαδικασίες που εξασφαλίζουν τον ανταγω-
νισμό, τις επενδύσεις, και την ανταγωνιστικότητα του ελληνι-
κού λιμενικού συστήματος, αποτελεί την αποτελεσματικότερη
στρατηγική για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις αυτές.
Όταν το έντονο ενδιαφέρον των εταιρειών κρουαζιέρας για
συμμετοχή στη λειτουργία τερματικών σταθμών στους ελληνι-
κούς λιμένες μέσω παραχωρήσεων είναι εκφρασμένο, το μέγε-
θος, η δυναμική της ελληνικής τουριστικής αγοράς διασφα-
λίζουν το ενδιαφέρον των εταιρειών κρουαζιέρας και τις θετικές
προοπτικές των ελληνικών λιμένων. Η πολιτική των παραχω-
ρήσεων μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση ξένων επενδύ-
σεων στην περίπτωση της κρουαζιέρας, στη σημαντική αύξηση των
προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στους ελληνικούς λιμένες, αλλά
και ανάπτυξη ελληνικών λιμένων ως σημεία αφετηρίας της κρουα-
ζιέρας (homeporting). 

Είναι η στιγμή να προχωρήσουμε επιθετικά και αποτελε-
σματικά στην επίλυση των επιμέρους προβλημάτων,
και κυρίως στη νέα μορφή οργάνωσης και λειτουργίας

των λιμένων, ώστε η κρουαζιέρα να αποτελέσει πυλώνα ανά-
πτυξης της εθνικής οικονομίας, συνδυάζοντας δύο εξαιρετικά
δυναμικούς κλάδους στους οποίους η Ελλάδα απολαμβάνει
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: τον τουρισμό και τη
ναυτιλία. Η πρόσφατη απελευθέρωση του καμποτάζ δημι-
ουργεί ήδη τις θετικότερες προϋποθέσεις. 

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της κρουαζιέρας. Με σχεδόν 4,5
εκατ. επισκέπτες το 2010, αποτελεί τον δεύτερο δημοφιλέστερο προορισμό
κρουαζιέρας στην Ευρώπη.
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Χωρίς ακτοπλοϊκές υπηρεσίες  
είναι καταδικασμένος 
ο τουρισμός της πατρίδας μας 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Οτρόπος που αντιμετωπίζεται σήμερα η επιβατηγός
ναυτιλία υποδηλώνει όχι μόνο την αδιαφορία της πο-
λιτικής ηγεσίας για τα νησιά μας και τις ανάγκες τους,

αλλά και την άγνοιά της για τη σημασία και τη διάρθρωση
των ακτοπλοϊκών μας υπηρεσιών, καθώς και τους κινδύνους
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι θαλάσσιες
συγκοινωνίες της χώρας μας.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 502
νησιά, εκ των οποίων τα 124

είναι κατοικημένα. Από αυτά
τα 48, δηλαδή το 38,7%,
έχουν λιγότερους από 100
κατοίκους, τα 28 (το 22,5%)
μεταξύ 101 και 1.000 κατοίκων ενώ τα 48 (το

38,8%) περισσότερους από 1.000.
Ο εθνικός σκοπός της ακτοπλοΐας είναι

η στήριξη των νησιών μας, συμπερι-
λαμβανομένων και των 48 νησιών
που έχουν λιγότερους από 100
κατοίκους, για να μη γίνουν και
αυτά ακατοίκητα. Η τακτική σύν-

δεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα και η σύνδεση
των νησιών μεταξύ τους έχουν χωρίς καμία αμφιβολία απο-
τέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού και, βέβαια, τη διασφά-
λιση των εθνικών μας συμφερόντων με τον καλύτερο τρόπο.
Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αεροπορικής εξυπηρέτησης των
νησιών, αξίζει να επισημάνουμε ότι μόνο 13 από αυτά διαθέ-
τουν διεθνές αεροδρόμιο, ενώ 11 διαθέτουν αεροδρόμια για
εσωτερικές γραμμές με δυνατότητα μεταφοράς περίπου 35
επιβατών την ημέρα. Δηλαδή, από τα 124 νησιά που κατοι-
κούνται, τα 100 εξυπηρετούνται σχεδόν αποκλειστικά από
την ακτοπλοΐα.

Για να καταλάβουμε το σημαντικό έργο της ακτοπλοΐας,
αρκεί να τονίσουμε ότι οι 6.500.000 επιβάτες που δια-
κινούνται με πλοία στο Αιγαίο την υψηλή τουριστική

περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου, δεν θα μπορούσαν ποτέ να
εξυπηρετηθούν μόνο αεροπορικά έστω και εάν υπήρχαν κα-
τάλληλα αεροδρόμια -που δεν υπάρχουν-, αφού θα έπρεπε

να εκτελεστούν 32.500 πτήσεις μεγάλων αεροπλάνων και οι
επιβάτες να καταβάλουν τον διπλάσιο ή τριπλάσιο ναύλο απ’
ό,τι σήμερα με τα πλοία.
Σε ό,τι αφορά την εμπορευματική κίνηση, το σύνολο της τρο-
φοδοσίας των νησιών εξυπηρετείται αποκλειστικά από τα
ακτοπλοϊκά πλοία.
Αν λάβουμε υπόψη μας όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι
τα νησιά μας υποδέχονται το 60% των τουριστών της πατρί-

Tου Μιχάλη Σακέλλη
Διευθύνοντος συμβούλου Blue Star Ferries 

Η ακτοπλοϊκή κρίση ως αποτέλεσμα των ελληνικών και διε-
θνών προβλημάτων βρίσκει τις εταιρείες αδύναμες, μετά τρεις
συνεχείς ζημιογόνους χρήσεις, που έχουν συσσωρεύσει ζη-
μίες που ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια ευρώ.
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Ταξίδι στην Ιστορία
Η ιστορία του αρχοντικού χάνεται στα χρόνια πριν από την
Επανάσταση του 1821, όταν το νησί ήταν ισχυρό ναυτικό
κέντρο της Μεσογείου. Η παράδοση λέει ότι κτίστηκε από
τον άρχοντα του νησιού Λάζαρο Κουντουριώτη ως προίκα
σε μια από τις κόρες του.
Το 1901 ο προπαππούς των σημερινών ιδιοκτητών, Δη-
μοσθένης Κοτομμάτης, πλοιοκτήτης και έμπορος σφουγ-
γαριών, το επισκεύασε ριζικά. Η ατμόσφαιρα του κτιρίου
σε ταξιδεύει σε εκείνη την εποχή. 
Χρειάστηκαν 4 χρόνια προσεκτικής αναπαλαίωσης για να
αποκατασταθεί το κτίριο σε ένα ατμοσφαιρικό boutique
hotel που προσφέρει άνεση, χαλάρωση και ευεξία.  
Χρησιμοποιήθηκαν φυσικά υλικά, συντηρήθηκαν μοναδικά
αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως τα περίτεχνα ταβάνια του χωλ
και του σαλονιού, οι ξύλινοι τοίχοι και οι οροφές από καστα-
νιά, τα δάπεδα, και δόθηκε μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια.

Διαμονή με ατμόσφαιρα και άνεση
Το αρχοντικό έχει πέντε σουίτες και δύο δίκλινα δωμάτια.
Τρεις σουίτες μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 4 άτομα,
μια σουίτα φιλοξενεί μέχρι 5 άτομα, μια σουίτα μέχρι 3
άτομα και τα δύο ατμοσφαιρικά και ρομαντικά δίκλινα
απευθύνονται σε ζευγάρια.
Η ατμοσφαιρική και άνετη επίπλωση χαρίζει ένα φιλόξενο
περιβάλλον, που δένει με το ύφος του κτιρίου, αλλά και
τον αυθεντικό, μοναδικό χαρακτήρα της Ύδρας.
Κατόπιν συνεννόησης μπορείτε να κλείσετε με την παρέα
ή την οικογένειά σας όλον τον ξενώνα και να έχετε στη διά-
θεσή σας όλο το αρχοντικό.
Επωφεληθείτε από τις ειδικές προσφορές για τον Ιού-
νιο με το πρόγραμμα «half price stay».
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
info@cotommatae.gr / 22980-53 873 / 6942-485 947

Εμπειρία του χθες… Απόδραση από το σήμερα!
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δας μας, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι χωρίς καλές
ακτοπλοϊκές υπηρεσίες δεν είναι καταδικασμένος μόνο ο του-
ρισμός των νησιών μας αλλά και ο τουρισμός της πατρίδας
μας γενικότερα.
Δυστυχώς, οι επόμενοι μήνες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι και
ήδη τα δρομολόγια δεν εκτελούνται όπως έχουν προγραμμα-
τιστεί, ενώ από το Σεπτέμβριο και μετά δεν αποκλείεται να
υπάρξει και αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσής τους, ιδιαίτερα
εάν οι τιμές των καυσίμων διατηρηθούν στα σημερινά επί-
πεδα, οπότε θα οδηγηθούμε σε δραματική μείωση των δρο-
μολογίων, ή ακόμα και σε διακοπή τους.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ακτοπλοΐα μας
οφείλονται στην ελληνική και τη διεθνή κρίση. Η διε-
θνής κρίση αφορά τη δραματική αύξηση των τιμών των

καυσίμων, τα οποία αντιστοιχούν στο 70% των εξόδων εκμε-
τάλλευσης των πλοίων. Συγκεκριμένα, το κόστος των ακτο-
πλοϊκών καυσίμων έχει αυξηθεί τα δύο τελευταία χρόνια
120%, καθιστώντας ιδιαίτερα προβληματική την εκτέλεση
των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.
Το κόστος του ταξιδιού έχει επιβαρυνθεί σημαντικά και δεν
είναι δυνατόν να καλυφθεί από τους ναύλους που εισπράτ-
τονται. Υπολογίζεται ότι το 2012 τα έξοδα των ακτοπλοϊκών
πλοίων θα υπερβούν τα έσοδα κατά 24%, γεγονός που μας
οδηγεί στη σταδιακή υποβάθμιση των υπηρεσιών.
Η ελληνική κρίση και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των
επιβατών έχουν επηρεάσει αρνητικά το μεταφορικό έργο, το
οποίο βλέπουμε να μειώνεται κάθε χρόνο. Το 2011 η κίνηση
ανάμεσα στον Πειραιά και στα νησιά του Αιγαίου και στην
Κρήτη έφτασε τους 8.000.000 επιβάτες σε σχέση με
8.800.000 το 2010, δηλαδή παρουσίασε μείωση 10% ενώ
το πρώτο τρίμηνο του 2012 η κίνηση είναι μειωμένη κατά
20%. Τέλος, η πτώση της κίνησης το Πάσχα κατά περίπου
30% δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την κίνηση της θερι-
νής περιόδου.
Παράλληλα, η ανεξήγητη κατάργηση του υπουργείου Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας λόγω της ελληνικής πολιτικής κρίσης δημι-
ούργησε ατελείωτα προβλήματα και επηρέασε αρνητικά την

καλή λειτουργία των ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών. Ταυ-
τόχρονα, δεν λειτουργεί πλέον το τραπεζικό σύστημα, γεγο-
νός που επηρεάζει τις εταιρείες άμεσα λόγω έλλειψης πηγών
δανεισμού, αλλά και έμμεσα μέσω της έλλειψης ρευστότητας,
που συνεπάγεται για τους πελάτες τους, τις μεταφορικές εται-
ρείες και τα συνεργαζόμενα πρακτορεία.
Τέλος, θεωρούμε ότι η αδυναμία ελέγχου των επιβαρύνσεων
της τελικής τιμής των καυσίμων είναι και αυτή μέρος της ελ-
ληνικής κρίσης, που οφείλεται στη δυσλειτουργία ή ακόμη
και στη μη λειτουργία των κρατικών ελεγκτικών υπηρεσιών.

Ηακτοπλοϊκή κρίση ως αποτέλεσμα των ελληνικών και
διεθνών προβλημάτων βρίσκει τις εταιρείες αδύνα-
μες, μετά τρεις συνεχείς ζημιογόνους χρήσεις, που

έχουν συσσωρεύσει ζημίες που ξεπερνούν τα 700 εκατομμύ-
ρια ευρώ, ενώ λόγω της ανεξήγητης κατάργησης του υπουρ-
γείου δεν έχει καταρτιστεί ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για
την εξυπηρέτηση των νησιών μας όταν θα είναι αντικειμενικά
αδύνατη η εκτέλεση των δρομολογίων.
Η ακτοπλοΐα μας δεν είναι δυνατόν να εξετάζεται στη λογική
των μνημονίων, αφορά τη συνοχή του ελληνικού κράτους,
την επιβίωση των νησιωτών μας αλλά και τον τουρισμό μας,
για τον οποίο λέμε ότι αποτελεί ίσως τον σπουδαιότερο πα-
ράγοντα που θα μας βγάλει από την κρίση. Χωρίς καλές ακτο-
πλοϊκές συγκοινωνίες, οι οποίες ποτέ δεν επιβάρυναν τον
κρατικό προϋπολογισμό, δεν μπορούμε να ζήσουμε, συνεπώς
πρώτο μέλημα της νέας κυβέρνησης πρέπει να είναι η αντι-
μετώπιση των προβλημάτων των θαλάσσιων συγκοινωνιών
μας γιατί, εάν δεν το κάνουμε, θα κληθεί αργότερα ο ελληνι-
κός λαός να επιβαρυνθεί, όπως συμβαίνει με τις χερσαίες
συγκοινωνίες, και κυρίως με τον ΟΣΕ, και όπως συνέβη με τις
αεροπορικές μας συγκοινωνίες, οι οποίες ακόμη και σήμερα
μας επιβαρύνουν.

Η ανεξήγητη κατάργηση του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας λόγω
της ελληνικής πολιτικής κρίσης δημιούργησε ατελείωτα προβλήματα
και επηρέασε αρνητικά την καλή λειτουργία των ακτοπλοϊκών μας
συγκοινωνιών.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
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Από τη δεκαετία του ’60, αξιόλογοι
Έλληνες εφοπλιστές δραστηριοποι-
ήθηκαν στον τομέα της κρουαζιέρας

και σημείωσαν μεγάλες επιτυχίες. Η ανά-
πτυξη της ελληνικής κρουαζιέρας στηρί-
χτηκε σε πρωτοβουλίες πλοιοκτητών, οι
οποίοι είδαν αρχικά τις κρουαζιέρες στον
ελληνικό χώρο σαν έναν τρόπο απασχόλη-
σης των επιβατηγών τους πλοίων που είχαν
αρχίσει να περισσεύουν με τη ραγδαία ανά-
πτυξη των αεροπορικών μεταφορών. 
Αυτός ο τεσσαρακονταετής κύκλος έκλεισε
με την αποχώρηση και του τελευταίου κρουαζιερόπλοιου ελ-
ληνικής πλοιοκτησίας με ελληνική σημαία κατά τη δεκαετία
του 2000, για να δώσει τη θέση του σε έναν άλλο κύκλο, που
άρχισε όμως με μία ουσιώδη διαφορά. Η οπτική γωνία είχε
οριστικά αλλάξει και το αντικείμενο ήταν πλέον η προσέλκυση
πλοίων και επιβατών από ολόκληρο τον κόσμο με απώτερο
σκοπό να ωφεληθεί η ελληνική οικονομία και όχι όπως στο
παρελθόν, να παραχωρηθούν προνόμια αποκλειστικότητας
σε Έλληνες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. 

Στο μεταξύ, η λεκάνη της Μεσογείου υπερίσχυσε έναντι της
Αλάσκας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων
των επιβατών παγκοσμίως, μετά την Καραϊβική. Επιπλέον, η
Ελλάδα τοποθετείται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των επι-
βατών κρουαζιέρας λόγω εγγύτητας, φυσικού κάλλους και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Έτσι, η αλλαγή πλεύσης είναι
μια ορθή επιλογή, αφού η Ελλάδα έχει όλες τις προοπτικές
να καταστεί παγκόσμιος προορισμός κρουαζιέρας, που θα
προσελκύει για πολλές δεκαετίες πλοία και επισκέπτες από
κάθε γωνιά της Γης. 

Παγκοσμίως, άλλωστε, η αγορά της κρουαζιέρας αυ-
ξάνεται. Οι εκτιμήσεις για το τέλος του 2013 είναι πως
οι επιβάτες κρουαζιέρας σε ολόκληρο τον κόσμο θα

φτάσουν τα 21,3
εκατ., παρουσιάζοντας
αύξηση 15,7% από
το 2010. 
Τα ποσοστά αυτά
αποτυπώνονται και
σε οικονομικά με-
γέθη δημιουργώντας

για το 2010 από τις εταιρείες κρουαζιέρας, τα πληρώματά
τους και τους επιβάτες, άμεσες δαπάνες ύψους 14,5 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ, αυξημένες κατά 3% έναντι του 2009 (The
Cruise Industry, European Cruise Council). Ειδικότερα, το
φαινόμενο της σταθερά αυξανόμενης ζήτησης που παρου-
σιάζεται για τον κλάδο της κρουαζιέρας θα πρέπει να τονιστεί
ότι εμφανίζεται σε περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,
με ενδεχόμενο την πολύ ταχύτερη άνοδό της μετά το πέρας
αυτής. Υπό τέτοιες προϋποθέσεις, ο αριθμός των επιβατών

Η λεκάνη της Μεσογείου υπερίσχυσε έναντι
της Αλάσκας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση
των προτιμήσεων των επιβατών παγκοσμίως,
μετά την Καραϊβική.

Η νέα βιομηχανία κρουαζιέρας
στην Ελλάδα

Των Άλκη Κορρέ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

και Υβόννης Παπαχρήστου
Συμβούλου ΟΛΠ
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κρουαζιέρας παγκοσμίως μπορεί να φτάσει και τα τριάντα
εκατομμύρια το 2020.

Ποια είναι η σημερινή θέση της Ελλάδας στον κόσμο
της κρουαζιέρας και ποια είναι τα οικονομικά οφέλη
που αποφέρει στη χώρα; Συνοψίζουμε τα κυριότερα

ευρήματα ειδικής μελέτης του ΟΛΠ Α.Ε., η οποία για πρώτη
φορά υπολόγισε  την οικονομική ωφέλεια της Ελλάδας από
τη σύγχρονη κρουαζιέρα.
Οι 9.322 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων σε ελληνικούς
προορισμούς κατά τη διετία 2010-11 πολλαπλασιαζόμενες
επί το μέσο μέγεθος πλοίου (1.140 τουρίστες) προσδιορίζουν
μια μέση ετήσια δραστηριότητα της τάξης των 5,3 εκατ. απο-
βιβάσεων επιβατών ετησίως (σε όλους τους προορισμούς)1. 
Λόγω του ότι κάθε κρουαζιέρα προσεγγίζει σε περισσότερα
του ενός λιμάνια, οι επιβάτες έχουν την ευκαιρία να τα επι-
σκεφτούν και να πραγματοποιήσουν αγορές σε καθένα εξ
αυτών.
Επειδή όμως αναφερόμαστε σε πολλαπλές προσεγγίσεις, ο
πραγματικός αριθμός των φυσικών ατόμων που πραγματο-
ποιούν αυτές τις επισκέψεις είναι μικρότερος, αφού το ίδιο
άτομο προσμετρείται στατιστικά στα λιμάνια τόσες φορές
όσες είναι και οι προσεγγίσεις. 
Π.χ., αν το κρουαζιερόπλοιο πραγματοποιήσει τέσσερις προ-
σεγγίσεις, το ίδιο φυσικό άτομο θα μετρηθεί τέσσερις φορές.
Υπό αυτή την έννοια, αν επιθυμούμε να προσεγγίσουμε τον
αριθμό των φυσικών προσώπων που επισκέπτονται την Ελ-
λάδα με κρουαζιερόπλοια το χρόνο, ο αριθμός των 5,3 εκα-
τομμυρίων θα πρέπει να διαιρεθεί διά του αριθμού των
λιμανιών προσέγγισης (στο παράδειγμά μας διά του τέσσερα).
Με βάση τα ανωτέρω, μπορεί κάποιος να διακρίνει τους φυ-

σικούς επιβάτες της ελληνικής κρουαζιέρας σε δύο κατηγο-
ρίες:

• 5,3 εκατ. επιβ. διά 3,6 λιμάνια, 1.500.000
κατά προσέγγιση ................................... (φυσικοί επιβάτες)

• Εξ αυτών με ελληνική άφιξη/αναχώρηση ..........375.000
• Επιβάτες τράνζιτ: ..................................................1.125.000 

Στην πρώτη κατηγορία έχει υπολογιστεί ότι κάθε επιβά-
της ξοδεύει προ επιβίβασης σε εισιτήρια, ξενοδοχεία,
εκδρομές, γεύματα κ.ο.κ. κατά μέσον όρο 283 ευρώ,

δηλαδή το ποσό που υπολόγισε το European Cruise Council
για το έτος 2010. Ένα αντίστοιχο, αλλά συνήθως μικρότερο,
ποσό δαπανά κατά την αποβίβαση, αλλά γι' αυτό δεν υπάρ-
χουν πληροφορίες. Εάν υποτεθεί, ελλείψει αξιόπιστων στα-
τιστικών στοιχείων, ότι ο συγκεκριμένος τύπος επιβάτη
ξοδεύει άλλα 117 ευρώ μετά την αποβίβασή του και προτού
να επιστρέψει στην πατρίδα του, τα έξοδα που σχετίζονται με
την αφιξοαναχώρηση φτάνουν τα 400 ευρώ κατ’ άτομο.
Από την άλλη πλευρά, έχει υπολογιστεί ότι κατά τη διάρκεια
επισκέψεων σε ελληνικούς προορισμούς οι επιβάτες ξο-
δεύουν σε περιηγήσεις, εστιατόρια/μπαρ και σουβενίρ κατά
μέσον όρο 61,5 ευρώ ανά επιβάτη και προορισμό (όσο και
στους άλλους μεσογειακούς προορισμούς), άσχετα από τον
τρόπο αφιξοαναχώρησής τους.

Έχει υπολογιστεί πως ένας επιβάτης κρουαζιέρας σε home-
port ξοδεύει έξι με εφτά φορές παραπάνω από ό,τι ξοδεύει
σε  port-of-call, ενώ κάθε εκατομμύριο ευρώ σε δαπάνες από
τη βιομηχανία της κρουαζιέρας δημιουργεί 2,3 εκατομμύρια
ευρώ στην παραγωγή των επιχειρήσεων και 22 θέσεις εργα-

Έχει υπολογιστεί ότι κάθε επιβάτης ξοδεύει προ επιβίβασης σε εισιτή-
ρια, ξενοδοχεία, εκδρομές, γεύματα κ.ο.κ. κατά μέσον όρο 283 ευρώ.
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σίας (GP Wild and BREA, 2007)2.
Τα ανωτέρω μας επιτρέπουν να προβούμε σε έναν κατά προ-
σέγγιση υπολογισμό σχετικά με το ύψος της δαπάνης των
τουριστών κρουαζιέρας στην Ελλάδα, που είναι ο σημαντι-
κότερος παράγων οικονομικού ενδιαφέροντος για τη χώρα
συνολικά, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες, ιδίως τα νησιά.
Η εμπειρία στην Ευρώπη έχει καταδείξει ότι τα έξοδα τα οποία
πραγματοποιούνται από τις εταιρείες κρουαζιέρας για αγαθά
και υπηρεσίες στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται είναι δι-
πλάσια από τα έξοδα που πραγματοποιούνται από επιβάτες
και πληρώματα, αλλά σε αυτό το ποσοστό συμπεριλαμβάνονται
και δαπάνες σχετικές με κατασκευές και επισκευές κρουαζιε-
ρόπλοιων (The Cruise Industry, European Cruise Council). Αν
αυτές οι τελευταίες δαπάνες -οι οποίες αποτελούν το 33%
του συνόλου- αφαιρεθούν, η συνολική εικόνα ωφέλειας
της Ελλάδας από την κρουαζιέρα έχει ως έξης:

Το σύνολο των εσόδων από την κρουαζιέρα 
πανελλαδικά διαμορφώνεται ως εξής:

Έσοδα από επιβάτες transit ........................341,8 εκατ. ευρώ 
και πληρώματα (πίνακας 8)
Έσοδα από επιβάτες home porting 
και πληρώματα = 159 + 8,7 = ..................167,7 εκατ. ευρώ
(Πειρ. 135 + Κερκ. 24 = 159 εκατ. 
* 5,5% = 8,7 εκατ. από πληρώματα)

Α. Συνολικά έσοδα από επιβάτες 
home & transit και πληρώματα................509,5 εκατ. ευρώ
Β. Συνολικά έσοδα από αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών ...........................682,7 εκατ. ευρώ
Άθροισμα εσόδων Α+Β:...................1.192 δισ. ευρώ/έτος

Είναι γνωστό από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι οι δαπάνες των
επισκεπτών κάθε είδους στα νησιά και στις απόμακρες περιο-

χές χαρακτηρίζονται από πολλαπλασιαστικά φαινόμενα. Ο
πολλαπλασιαστής που ισχύει στα ελληνικά νησιά είναι 2,18,
δηλαδή η δαπάνη ενός ευρώ δημιουργεί εισοδήματα δύο και
δεκαοκτώ ευρώ στην τοπική οικονομία.

Χρησιμοποιώντας πολλαπλασιαστή εισοδήματος στα
έσοδα των επιβατών και των μελών πληρώματος των
νησιωτικών προορισμών, το σύνολο των εσόδων από

την κρουαζιέρα πανελλαδικά διαμορφώνεται ως εξής:

Έσοδα από επιβάτες 
transit και πληρώματα ...........................572,3 εκατ. ευρώ
Έσοδα από επιβάτες 
home porting και πληρώματα ..............197,6 εκατ. ευρώ
(βλέπε προηγούμενο πίνακα)

Α. Συνολικά έσοδα από επιβάτες 
home & transit και πληρώματα ...........769,9 εκατ. ευρώ
Β. Συνολικά έσοδα από αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών ..........................858,8 εκατ. ευρώ
Άθροισμα εσόδων Α+Β:...............1.628,7 δισ. ευρώ/έτος

Το ποσό των 1,6 δισ. ευρώ είναι σημαντικό και αντιπροσω-
πεύει ποσοστό πλησίον του 0,8% του ελληνικού ΑΕΠ. Η δια-
φαινόμενη απελευθέρωση του νομικού πλαισίου με την
πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, που θα επιτρέπει την πλήρη
χρήση ελληνικών λιμανιών ως κόμβους επιβίβασης-αποβί-
βασης, θα δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για το
διπλασιασμό αυτού του αριθμού στα επόμενα πέντε, ενδεχο-
μένως επτά χρόνια, με εξαιρετικές περαιτέρω προοπτικές
καθώς οι υποδομές υποδοχής θα βελτιώνονται και οι τοπικές
κοινωνίες θα αναγνωρίσουν τη σημασία της κρουαζιέρας για
την οικονομική τους ανάπτυξη.

1. Η διακίνηση αυτή συγκρίνεται με το χαμηλότερο στατιστικό της με-
λέτης του European Cruise Council για την Ελλάδα και το έτος 2010,
των 4,5 εκατομμυρίων, το οποίο όμως, εάν πολλαπλασιαστεί επί την
κατά 21% αύξηση των επισκεπτών κρουαζιέρας κατά το έτος 2011,
φτάνει τα 5,4 εκατομμύρια. 
2. Ο υπολογισμός περί εξόδων στο home port των Wild and Brea επι-
βεβαιώνεται με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς (400: 61.5= 6.5)
με βάση τα στατιστικά στοιχεία του European Cruise Council (ibid). Ως
προς τον αναφερόμενο από τους ίδιους πολλαπλασιαστή εισοδήματος,
έχει αναφερθεί ότι στη νησιωτική Ελλάδα ήταν 2,18 (βλέπε: Ανδριώτη,
2005, και Τσάρτα, 2010).

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
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Η Ευρώπη πιο αποφασιστική 
κατά της θαλάσσιας πειρατείας

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν έναν από τους θεμελιώδεις λίθους της οικονο-
μικής ανάπτυξης και της ευημερίας στην Ευρώπη. Το 90% του εξωτερικού εμπορίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάνω από το 40% του εσωτερικού της εμπορίου δια-
κινούνται μέσω της θάλασσας. 

Ησύγχρονη θαλάσσια πειρατεία, εκμεταλλευόμενη τη
στρατηγική σημασία του τομέα των θαλάσσιων μετα-
φορών, έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα επικερδή εγκλημα-

τική δραστηριότητα, «χαμηλού κόστους» αλλά «υψηλού
οφέλους» για τους πειρατές. 
Οι επιπτώσεις της είναι πολυδιάστατες: για τη διεθνή οικο-
νομία και το εμπόριο, τη ναυτιλία, την περιφερειακή ασφά-
λεια και σταθερότητα. Με 10.000 ευρωπαϊκά πλοία να

διέρχονται κάθε χρόνο επικίνδυνες
θάλασσες και το ετήσιο συνολικό

κόστος της πειρατείας να αγγί-
ζει τα 12 δισ. δολάρια, γίνεται
αντιληπτό το μέγεθος του 

αντίκτυπου. Πάνω από όλα,
όμως, είναι διαρκής απειλή για τη

ζωή και την ασφάλεια των χι-
λιάδων ναυτικών
που εργάζονται

στα πλοία που διαπλέουν καθημερινά επικίνδυνες θαλάσσιες
περιοχές, όπως είναι η εξαιρετικά εκτεταμένη περιοχή του Ιν-
δικού Ωκεανού. 

Τα βαθύτερα αίτια της θαλάσσιας πειρατείας πάντως πα-
ραμένουν στην ξηρά. Η δυσμενής οικονομική κατά-
σταση του πληθυσμού, που σε πολλές περιπτώσεις

αγγίζει την εξαθλίωση, η απουσία βασικών υποδομών και η
πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό της Σομαλίας είναι μερικά
μόνον ενδεικτικά παραδείγματα. Η κατάσταση μάλιστα στο
Κέρας της Αφρικής και στη Σομαλία επιδεινώθηκε σημαντικά
από τον πρόσφατο λιμό, ο οποίος έπληξε πάνω από 12 εκατ.
ανθρώπους.
Δυστυχώς, οι έως τώρα προσπάθειες της διεθνούς κοινότη-
τας για την καταπολέμηση της πειρατείας έχουν αποδειχθεί
ανεπαρκείς για την οριστική εκρίζωσή της. Η προ ολίγων ημε-
ρών κατάληψη ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου νοτιοανατο-
λικά του Ομάν το επιβεβαιώνει.
Με δεδομένη την ανάγκη για εκκίνηση αποφασιστικότερης
και αποτελεσματικότερης διεθνούς και ευρωπαϊκής δράσης,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στις 10 Μαΐου κοινό
ψήφισμα των πολιτικών ομάδων. Το ψήφισμα αυτό ήρθε ως

Tου Γιώργου Κουμουτσάκου
Ευρωβουλευτή Ν.Δ. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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αποτέλεσμα ελληνικής πρωτοβουλίας και πολύμηνων προ-
σπαθειών, που ξεκίνησαν πριν από περίπου ένα χρόνο. Η
αφορμή είχε δοθεί με τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας
Θάλασσας 2011, η οποία ήταν αφιερωμένη στους ναυτικούς,
και το γεγονός ότι το 2011 είχε χαρακτηριστεί έτος κατά της
πειρατείας. Στη διαδικασία διαμόρφωσης του κειμένου, το εν-
διαφέρον των συναδέλφων ευρωβουλευτών ήταν μεγάλο
και η συμβολή τους ουσιαστική. 
Στο ψήφισμα αναδεικνύονται, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες
δράσεις, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αναγνωρίζονται
και κάποια σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν:

• Σε επιχειρησιακό επίπεδο, χαιρετίζεται η πρόσφατη από-
φαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. όχι
μόνο να παρατείνει έως το 2014 την εντολή της ευρωπαϊ-
κής επιχείρησης της Atalanta, αλλά και να διευρύνει, όταν
κρίνεται απαραίτητο, το πεδίο δράσης της στις ακτές της
Σομαλίας. 
Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφέρω ότι, κατ' εφαρ-
μογήν αυτής της νέας πιο αποφασιστικής πολιτικής, ο δι-
οικητής της επιχείρησης της Atalanta στις 15 Μαΐου
ανακοίνωσε ότι ευρωπαϊκά μαχητικά αεροπλάνα και ελι-
κόπτερα έπληξαν με στοχευμένα χτυπήματα παράκτιες βά-
σεις Σομαλών πειρατών.

• Αναγνωρίζεται η ουσιαστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την οικονομική ανάκαμψη της περιοχής, η
οποία μάλιστα αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό αναπτυ-
ξιακής βοήθειας στη Σομαλία. Ειδικά για την περίοδο
2008-2013, έχουν δεσμευτεί 415 εκατ. ευρώ. Η παροχή
συμβούλων, η εκπαίδευση και προστασία των δικαστών,
η εξειδικευμένη εκπαίδευση Σομαλών που θα ενταχθούν
στις σομαλικές δυνάμεις ασφαλείας, αποτελούν μερικές

ακόμα σημαντικές πρωτοβουλίες. 

• Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει
συμφωνίες μεταγωγής με τρίτες χώρες, αλλά και διμερείς
συμφωνίες επαναπατρισμού καταδικασθέντων πειρατών,
οι πειρατές στην πλειονότητά τους παραμένουν ασύλλη-
πτοι. Πολύ συχνά, ακόμη και εάν συλληφθούν, αφήνονται
ελεύθεροι λόγω έλλειψης νομικών τεκμηρίων ή και πολι-
τικής βούλησης. 

• Είναι αδήριτη ανάγκη να κυρωθεί από τρίτες χώρες η σύμ-
βαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και να μετα-
φερθούν όλες της οι διατάξεις στο εσωτερικό τους δίκαιο,
καθώς παρέχει το γενικό νομικό πλαίσιο για συντονισμένη
αντίδραση ενάντια στην πειρατεία.

• Οι προσπάθειες των κρατών-μελών, σε συνεργασία με τη
Europol και την Interpol, για τη διερεύνηση και τον εντο-
πισμό των ροών χρήματος και την κατάσχεση των χρημά-
των που έχουν καταβληθεί ως λύτρα στους πειρατές
πρέπει να εντατικοποιηθούν. Πολύ περισσότερο, αφού
υπάρχουν ενδείξεις πως τα χρήματα αυτά έχουν διοχετευ-
τεί και σε ευρωπαϊκούς τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Ηυιοθέτηση του ψηφίσματος αυτού τελικά αποτελεί
απόδειξη της πολιτικής βούλησης και δέσμευσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιμείνει στην οριστική

εξάλειψη της πειρατείας. Τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών, τα Ηνωμένα
Έθνη, η Αφρικανική Ένωση και όλοι όσοι συμβάλλουν στην
προσπάθεια αυτή, είναι ανάγκη να την αξιοποιήσουν ώστε να
έχουμε  συντονισμένες, στοχευμένες και -επιτέλους- πιο απο-
τελεσματικές δράσεις. 

Δυστυχώς, οι έως τώρα προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας
για την καταπολέμηση της πειρατείας έχουν αποδειχθεί ανε-
παρκείς για την οριστική εκρίζωσή της. Η προ ολίγων ημερών
κατάληψη ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου νοτιοανατολικά
του Ομάν το επιβεβαιώνει.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Aspida is a private maritime security company providing
risk mitigation services and physical protection to 
commercial and private shipping, in all areas affected by
piracy.
Recognised for our professionalism, reliability and 
flexibility, we deliver straightforward, quality and viable
anti-piracy services that are proven to protect.
With added foresight from our associate intelligence
providers, Dryad Maritime, we have an accurate picture 
of the threat landscape prior to and during every transit. 
This real-time insight of the current and expected threats
in your immediate vicinity guides our on board 
operations; influencing the level of protection deployed 
at any time, ensuring consistent restraint without 
compromising on protection.

Aspida fully supports and proactively complies with all
current regulations set by industry associations 
and governing bodies, including the standards set by:

• IMO
• SOLAS
• BIMCO GUARDCON
• SAMI

We are a signatory to the International Code of Conduct
for Private Maritime Security Providers (ICOC PMSP) and
hold UK Trade Export Licences and End User Certificates
for all firearms used by our teams.
Our insurance policies are comprehensive and our 
services are recognised by leading underwriters, 
P&I Clubs and Flag States worldwide.

Protection with integrity 
Flexible security services 
for the maritime industry

Mitigating your risk starts with selecting 
the right security provider

"…timely provision of guards even at short notice, 
flexible arrangements, highly professional security 
personnel and competitive financial level…" 

R e d u c i n g  y o u r  r i s k ,  i n c r e a s i n g  y o u r  p r o t e c t i o n

Full legal compliance 
for maximum reassurance
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"…It is worth to mention,
that we received from the 

Flag Administration very good 
reviews in regards to ASPIDA’s 

procedures in regards to the 
carriage and use of arms 

as well as the rules of use of force..." 

Professional Services, 
Professional Personnel

Security when you need it, where you need it
Ports:

Our global operational capabilities are underpinned 
by extensive logistical support; our 24 hour Operations
Centre and forward-looking intelligence.

Suez (Egypt), Aqaba (Jordan),
Jeddah (Saudi Arabia),
Port Sudan (Sudan), 
Port Djibouti (Djibouti), 
Salalah (Oman), Muscat (Oman), 
Fujairah (UAE), 
Karachi (Pakistan), 
Bin Qasim (Pakistan), 
Kandla (India), Sikka (India),
Mumbai (India), 

Tuticorin (India), Goa (India),
Galle (Sri Lanka),                             
Port Louis (Mauritius), 
Toliara (Madagascar),                          
Antsiranana (Madagascar),
Toamasina (Madagascar),                  
Mombasa (Kenya), 
Nacala (Mozambique)                        
Durban (South Africa),
Richards Bay (South Africa)

Operational 
Capabilities/Areas 

Aspida Maritime Security
185 Vouliagmenis Avenue & 9 Artis Street
Glyfada 16674, Greece
Telephone: +30 210 727 9255
welcome@aspida.org
www.aspida.org
facebook.com/aspidams 
twitter.com/aspidams

Contact Details

With Aspida, your risk mitigation starts with comprehen-
sive risk assessments, vessel audits, crew training, vessel
hardening and citadel preparation, conducted by our
highly trained security teams. 
Embarking and disembarking with minimal disruption 
to your operations with all necessary arrangements
undertaken by us our teams provide your crew with 
practical support and added reassurance during this vital
and osten tense preparation phase. 
Underway your embarked team provides extra watch
keeping support, liaising with shoreside intelligence
providers Dryad Maritime to provide the Master, with the
latest threat picture. In the event of a suspicious approach
made on your vessel the team will raise the alarm and
only if necessary use acceptable force as a last layer of
defence to deter assailants.
Our rigorous personnel selection is at the core of our
business and form the basis of our reputation for quality
and professionalism. Our teams comprise of highly
trained, well-disciplined security personnel with extensive
maritime experience and excellent communication skills.
We believe our commitment to excellence in this area 
and our reputation is what sets us apart as we continue 
to maintain the highest standards.
A selection of our standard services is outlined below. 
For tailored services, please contact us.

Armed embarked teams
Security consultancy & procurement

Risk Assessments
Vessel Audits
Hardening
Training

Intelligence
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σίας καθώς και στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά
του Άντεν. 

n Β. Διατάξεις προδιαθέσεως νομιμότητος  
1. Αναφορικά με την καταπολέμηση της πειρατείας στα πο-

ντοπόρα πλοία, σχετικές τυγχάνουν οι κατωτέρω διεθνείς
και εθνικές διατάξεις. Ειδικότερα: 
α) Τα άρθρα 100 έως και 111 της διεθνούς σύμβασης των

Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας2 που κυ-
ρώθηκε από τη χώρα μας με το νόμο 2321/95 (Α΄ 136).   

β) Το άρθρο 215 του ΚΔΝΔ3 - Ν.Δ. 187/73 (Α΄ 261) στην
πργ. 1, του οποίου δίδεται ο ορισμός της πειρατείας και
προβλέπεται η ποινική δίωξη κατά των πειρατών. 

γ) Τα άρθρα 7 και 8 πργ. 1 (στ) του Ποινικού Κώδικα4 στα
οποία στηρίζεται η παγκόσμια δικαιοδοσία των ελληνι-
κών ποινικών δικαστηρίων για τέλεση, μεταξύ άλλων,
και του εγκλήματος της πειρατείας.  

δ) Το άρθρο 2 πργ. 4 (στ) του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) «Σύ-
σταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτο-
φυλακής» ένθα ορίζεται ως αρμοδιότητα του Σώματος
και η αντιμετώπιση της πειρατείας.

n Γ. Ορισμοί  
Σύμφωνα με την πργ. 1 του άρθρου 215 ΚΔΝΔ «Πειρατείαν
τελεί πας επιβαίνων πλοίου όστις διά σωματικής βίας ή απει-
λής τοιούτης κατά προσώπων, ενεργεί πράξεις διαρπαγής επί
ετέρου πλοίου, εν ανοικτή θαλάσση με σκοπόν ιδιοποιήσεως
των ούτω διαρπαζομένων πραγμάτων». 
Η δε πργ. 2 ορίζει: «Πειρατικόν θεωρείται παν πλοίον όπερ

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 7 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

n Α. Σύντομη ιστορική επισκόπηση 
α. Το έγκλημα της πειρατείας έχει τις ρίζες του από αρχαι-

οτάτων χρόνων και ιδίως αφ’ ότου άρχισε στη Μεσό-
γειο Θάλασσα η διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας και διά
αυτής η μεταφορά πάσης φύσεως αγαθών από τον Εύ-
ξεινο Πόντο και τη Μαύρη Θάλασσα, την Αίγυπτο και τα
λιμάνια της Νοτίου Ιταλίας1. Οι πειρατές είχαν μάλιστα
οργανώσει και ναυτικά πειρατικά οχυρά σε διάφορα
νησιά και λιμάνια του Αιγαίου Πελάγους, όπως η Αλόν-
νησος. Καταπολεμήθηκε δε τόσο από τα κράτη-πόλεις
της Ελλάδος και τον Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο Β΄,
όσο και από τους Ρωμαίους, και συγκεκριμένα τον Πομ-
πήιο. 

β. Σκοπός της εκκαθάρισης της ανοικτής θαλάσσης αλλά
και των παραλίων ακτών, εκεί όπου ήκμαζαν πόλεις και
λιμάνια, από πειρατές και τα λημέρια τους ήταν η απρό-
σκοπτος διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας και η μεταφορά
των αγαθών. 

γ. Ο δε Καποδίστριας, προτού αφιχθεί στην Ελλάδα προς
ανάληψη των καθηκόντων κυβερνήτη του νεοσύστατου
ελληνικού κράτους, μετέβη στη Μάλτα και ζήτησε από
τον Άγγλο ναύαρχο Κόδριγκτον με έγγραφο υπόμνημά
του, και πέραν των άλλων, την πάταξη και καταστολή
της πειρατείας στα ελληνικά πελάγη για την εξασφάλιση
«κινήσεως εννόμου και ευτάκτου εις το εμπορικόν της
Ελλάδος ναυτικόν». 

δ. Τις τελευταίες δεκαετίες και καθό μέρος αφορά την ελ-
ληνική και ξένη ποντροπόρο ναυτιλία, το φαινόμενο της
πειρατείας εμφανίστηκε στα βόρεια στενά της Ινδονη-

Μέτρα ασφαλείας για την προστασία 
των ποντοπόρων ελληνικών πλοίων 
από πειρατικές επιδρομές

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομική βάση: Νόμος 4058/2012 (Α63΄) 

Του Μιχαήλ Μαλέρμπα
Υποναυάρχου Λ.Σ. (ε.α)
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2. Ούτω, η ανάληψη ειδικών δραστικών μέτρων από τη χώρα
μας για την προστασία των ποντοπόρων ελληνικών πλοίων
από πειρατικές επιδρομές στην ανοικτή θάλασσα και σε διε-
θνή στενά επήλθε για πρώτη φορά με την ψήφιση του
νόμου 4058/2012 (Α΄ 63) «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας
από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες δια-
τάξεις» άρθρα 1 έως 135. 

3. Στην Αιτιολογική Έκθεση του νόμου διαλαμβάνονται πλή-
ρως και επαρκώς οι λόγοι που επέβαλαν την ψήφιση των
εν λόγω μέτρων, όπως δύνανται να λειτουργήσουν, ο επι-
διωκόμενος σκοπός και ειδικά οι όροι και οι προϋποθέσεις
υλοποίησής του.   

4. Με τον καθορισμό και την επιβολή τών ως άνω μέτρων και
την ψήφιση του νόμου, είμεθα απόλυτα σύμφωνοι, αλλά,
ανεξαρτήτως αυτού, επιβάλλεται να σημειωθούν οι κατω-
τέρω επισημάνσεις διατάξεων που αναχαιτίζουν την άμεση

προορίζεται υπό των κυβερνώντων αυτό προς ενέργειαν, των
εν τη προηγουμένη παράγραφω αναφερομένων πράξεων, ή
εχρησιμοποιήθη προς τούτο και εξακολουθεί κυβερνώμενον
υπό των πειρατών»

n Δ. Πρόσφατες ειδικές διατάξεις καταστολής της
πειρατείας  

1. Επισημαίνεται ότι οι μνημονευόμενες ως άνω διατάξεις δεν
προβλέπουν τα ειδικά εκείνα προληπτικά και κατασταλτικά
μέτρα αποτροπής, καταπολέμησης και καταστολής της πει-
ρατείας. Επιπροσθέτως, δε, ειδικά μέτρα για τον προλη-
πτικό έλεγχο και την κατασταλτική αποτροπή της
πειρατείας στα ποντοπόρα πλοία δεν προβλέπονται σε ει-
δικές προς τούτο εθνικές διατάξεις και όχι μόνο, αλλά και
η διεθνής έννομος ναυτιλιακή κοινότητα και τάξη (ΙΜΟ -
Ε.Ε.) δεν εξέδωσε συναφείς κανονισμούς και οδηγίες, τις
οποίες η χώρα μας θα έπρεπε να κυρώσει και εφαρμόσει
επί του προκειμένου. 

�MALERBAS:Layout 1  25/5/2012  11:11 �μ  Page 71



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 7 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

ποίηση και οι ιδιότητες του προσωπικού ιδιωτών ενό-
πλων φρουρών. 
ii) Εξι (6) Κ.Υ. Αποφάσεων που ρυθμίζουν συναφή θέ-
ματα, όπως η έκδοση σχετικής άδειας προβλεπομένης
στο άρθρο 3, η μεταφορά και φύλαξη στο πλοίο του
απαιτούμενου οπλισμού (άρθρο 6) κ.λπ. 

5. Πέραν των ανωτέρω διαλαμβανομένων, επισημαίνεται ότι
ο καθορισμός συμπλήρωσης του εικοστού πρώτου έτους
(άρθρου 2 πργ. 1 (α)) για τους ένοπλους ιδιώτες φρουρούς
κρίνεται άστοχος, καθ’ όσον εκτιμάται ότι στην ηλικία αυτή
δεν κατέχουν την απαιτούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία
για ανάληψη ανάλογων επικίνδυνων και δύσκολων ευθυ-
νών και καθηκόντων σε τέτοιες αποστολές. 
Επιπροσθέτως, δεν προβλέπεται για όλη την ομάδα που θα
επιβαίνει στο πλοίο, περιπτώσεως συντρεχούσης χρησιμο-
ποιήσεως του οπλισμού της, να δύνανται ή μη να βάλλουν
(να φονεύουν) κατά πειρατών όταν οι συνθήκες το επιβάλ-
λουν. Ενώ ακόμη δεν προβλέπεται η ασφαλιστική εργα-
σιακή τους κάλυψη καθώς επίσης και η ασφάλιση κατά
κινδύνου ζωής. 

n Επίλογος  
Κατόπιν όλων των ανωτέρω εκτεθέντων, αναμένεται κατ’
αρχάς η έκδοση των κανονιστικών πράξεων, ως ανωτέρω, και
στη συνέχεια η εκδήλωση ενδιαφέροντος από επισπεύδοντες
πλοιοκτήτες - εφοπλιστές, οι οποίοι θα επωμισθούν πρό-
σθετα οικονομικά βάρη στη λειτουργία των πλοίων τους. 

Σημειώσεις
1. Αλεξ. Κραντονέλλη. Ιστορία της Πειρατείας 
2. Γ. Βλάχος - Γ. Σαμιώτη. Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική και η

νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας, σελ. 275. επ. 
3. Μ. Μαλέρμπας. Κώδιξ Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου Νομοτε-

χνική κωδικοποίηση, άρθρα 1 έως 273, σελ. 730, και Ποι-
νικό και Πειθαρχικό Δίκαιο Εμπορικού Ναυτικού. Τόμος Α΄
Ναυτικά Εγκλήματα, σελ. 261, επ. 

4. Γ. Βαρβαρέτος. Ποινικός Κώδιξ Ερμηνεία κατ’ άρθρον, σελ.
17 επ. - Μ. Μαργαρίτης, Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία, Εφαρ-
μογή, σελ. 27 επ. - Μ. Καϊάφα - Γκμπάντι. Ποινικός Κώδικας
& Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, σελ. 33. 

5. Ο εν λόγω νόμος περιλαμβάνει συνολικά 43 άρθρα. Τα
άρθρα 1 έως 13 Μέρος  Α΄ αφορούν το υπό κρίση θέμα της
καταπολέμησης της πειρατείας. Τα άρθρα 14 έως 28 Μέρος
Β΄ ρυθμίζουν θέματα προσωπικού και υπηρεσιών Λ.Σ. - Ε.Α.
ΕΛ.ΑΣ.-Πυροσβεστικού Σώματος, ΜΤΣ κ.λπ. και με τα άρθρα
29 έως 43 ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Υγείας (πω-
λείται και το Ν. Ίδρυμα Ερ. Ντυνάν). Δηλαδή, τα άρθρα 14
έως 43 ουδεμία σχέση έχουν με την καταπολέμηση της πει-
ρατείας στα εμπορικά πλοία. 

εφαρμογή της υλοποίησης και λειτουργίας των διατάξεων
του νόμου (άρθρα 1 έως 13). Ειδικότερα: 
α) Η εφαρμογή και λειτουργία των μέτρων έχει δυνητικό

και όχι υποχρεωτικό - επιτακτικό χαρακτήρα, δεδομένου
ότι το άρθρο 1 «Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους
ιδιώτες φρουρούς» πρωτίστως ορίζει «επιτρέπεται»,
δηλαδή είναι στη διακριτική ευχέρεια και βούληση του
πλοιοκτήτη - εφοπλιστή. Σε συνδυασμό δε με την οικο-
νομική επιβάρυνση που επιβάλλεται από την πργ. 1 (γ)
του άρθρου 2, «Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης
αδείας», αλλά και το άρθρο 4 «Ειδικό τέλος»,  καθώς
επίσης και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5, περιπτώ-
σεως συντρεχούσης, αποτελούν στο σύνολό τους ανα-
σταλτικούς παράγοντες υλοποίησης και λειτουργίας
του νόμου, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της διεθνούς και
εθνικής οικονομικής κρίσεως που άγγιξε και τη ναυτι-
λία. Η δε ακροτελεύτιος πργ. του άρθρου 5, πλην των
οικονομικών προβλημάτων που προκαλεί εις βάρος της
ναυτιλιακής εταιρείας, όπως διαπιστώθηκε, θα επιφέρει
και δυσλειτουργία στην εύρυθμο και ομαλή διεξαγωγή
της υπηρεσίας στο πλοίο, εάν γίνει ασύδοτος εκμετάλ-
λευση αυτής από μέλη πληρώματος. 

β) Επιπροσθέτως, το άρθρο 12 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις»
προβλέπει την έκδοση: 
i) Ενός Π.Δ. από τρία υπουργεία, όπως έχει τώρα το κυ-
βερνητικό σχήμα, η δομή και κατανομή των αρμοδιοτή-
των αυτού. Με το Π.Δ. αυτό ρυθμίζονται τα κυριότερα
θέματα υλοποίησης, και ειδικά τα προσόντα, η πιστο-

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O στόχος της πολιτικής της Ε.Ε. 
για τις ναυτιλιακές μεταφορές 

Παρόλο που η ναυτιλία παραμένει ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μεταφορών
σε σχέση με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσμια κλίμακα, 
οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον δεν μπορούν να υποτιμηθούν.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 7 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Tου Φώτη Καραμήτσου
Αναπληρωτή Γενικού διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας 
και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διευθυντή για Logistics, 
θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές και τα δικαιώματα των επιβατών

Με δεδομένη την οικονομική σημασία του για την κοι-
νωνία, ο τομέας ναυτιλιακών μεταφορών είναι επί-
σης απαραίτητο να λειτουργεί με ασφάλεια για τους

επιβάτες, τα πληρώματα και το περιβάλλον. Με την υιοθέτηση
του τρίτου πακέτου ναυτιλιακής ασφάλειας το 2009, η Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) έχει κατορθώσει να έχει τα υψηλότερα
πρότυπα ναυτιλιακής ασφάλειας παγκοσμίως. Αυτό βέβαια
δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε. Το έργο της ανα-
θεώρησης και της περαιτέρω υιοθέτησης μέτρων ασφάλειας,
καθώς και η διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της
υπάρχουσας νομοθεσίας, συνεχίζεται.

Σε γενικές γραμμές, ο στόχος της πολιτικής της Ε.Ε. είναι
η προώθηση μιας αποτελεσματικής, βιώσιμης και ποι-
οτικής ναυτιλίας, η οποία θα παραμένει τουλάχιστον

ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, θα αυξάνει την προ-
στασία των επιβατών και των πληρωμάτων, θα μειώνει τον
κίνδυνο περιβαλλοντικής μόλυνσης και θα διασφαλίζει ότι
αυτοί που ακολουθούν ορθές πρακτικές δεν τίθενται σε 
εμπορικά δυσμενή θέση σε σύγκριση με εκείνους που είναι
έτοιμοι να κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια και την επίδρασή
της στο περιβάλλον.
Χωρίς να υποτιμάται η σημασία κάποιας από τις σχεδιαζόμε-
νες πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον τομέα αυτό, θα ήθελα
να επικεντρωθώ σε δύο τομείς που βρίσκονται ψηλά στην
ατζέντα μας αυτή την περίοδο. Πρόκειται για τις παρούσες

διαβουλεύσεις σε σχέση με τον έλεγχο των αερίων του θερ-
μοκηπίου και την αναθεώρηση των μέτρων ασφάλειας των
επιβατηγών πλοίων.

Αέρια θερμοκηπίου (GHG) 
στις ναυτιλιακές μεταφορές
Παρόλο που η ναυτιλία παραμένει ο πιο αποτελεσματικός
τρόπος μεταφορών σε σχέση με τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα σε παγκόσμια κλίμακα, οι επιπτώσεις της στο περι-
βάλλον δεν μπορούν να υποτιμηθούν. Οι διεθνείς ναυτιλιακές
μεταφορές εκπέμπουν σήμερα περίπου το 3% των αερίων
θερμοκηπίου παγκοσμίως, ποσοστό σχετικά χαμηλό, αλλά
έχουν βρεθεί στο στόχαστρο τα τελευταία χρόνια κυρίως για
δύο λόγους. Η αναμενόμενη αύξηση των εκπομπών του
τομέα είναι πιθανόν να υπερκεράσει τα οποιαδήποτε κέρδη
σε αποτελεσματικότητα (εκτιμάται πως οι εκπομπές από τη
ναυτιλία μπορεί να διπλασιαστούν μέχρι το 2050) και, ταυτό-
χρονα, άλλοι οικονομικοί τομείς, τουλάχιστον στην Ευρώπη,
φαίνεται να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για να
αντιμετωπίσουν την επίδρασή τους στην κλιματική αλλαγή. 
Αξίζει, βέβαια, να επισημάνουμε ότι η ναυτιλιακή κοινότητα
έχει κάνει ήδη κάποια σημαντικά βήματα για να μειώσει τις
επιπτώσεις της στην αλλαγή του κλίματος. Ήταν ένας από
τους πρώτους τομείς που προέβησαν στη συνολική κατα-
γραφή των εκπομπών του, ενώ εξακολουθεί να είναι ο μόνος
τομέας που έχει υιοθετήσει ένα παγκόσμιο μέτρο για τη μεί-
ωση των εκπομπών από τα νέα πλοία - πρόκειται για την υιο-
θέτηση από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) του
Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης, Energy Efficiency Design
Index (EEDI). Επίσης, ο τομέας έχει αναπτύξει το υποχρεωτικό
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Μακροπρόθεσμα, μερικοί από εμάς πιστεύουμε ότι ο ΙΜΟ θα έπρεπε να είναι
ακόμη πιο φιλόδοξος, αναζητώντας να μειώσει τις εκπομπές με μέσα πέραν
αυτών που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα.
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σχέδιο ενεργειακής απόδοσης πλοίου (Ship Energy Efficiency
Mandatory Plan). Τα μέτρα αυτά συμβάλλουν σε περαιτέρω
ευαισθητοποίηση εν σχέσει με τους τρόπους βελτίωσης της
λειτουργίας της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων.
Φυσικά, θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, για να συμ-
μετέχει και η ναυτιλία ενεργότερα στην προσπάθεια κατά της
κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είναι γνω-
στό, προετοιμάζει μία μελέτη επιπτώσεων (impact assess-
ment) πιθανών μελλοντικών δράσεων της Ε.Ε. Όμως,
δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα της ναυτιλίας, είμαι
πεπεισμένος ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να διεξαχθεί στο
πλαίσιο του ΙΜΟ. Το Πρωτόκολλο του Κιότο αναγνωρίζει το
ρόλο του ΙΜΟ σε αυτόν τον τομέα και πρέπει να συνεχίσουμε
να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και, εφόσον ο
ΙΜΟ είναι το όργανο του ΟΗΕ το οποίο έχει επιφορτιστεί με
την εξεύρεση λύσεων, θα πρέπει να δεχτούμε ότι αυτές οι λύ-
σεις είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές του ΙΜΟ, όπως αυτή
της μη διάκρισης.
Πιστεύω ότι ο ΙΜΟ έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το ανα-
γκαίο κανονιστικό πλαίσιο για την επιδίωξη επιπλέον μει-
ώσεων των εκπομπών GHG απο τα πλοία, ειδικά των
υπαρχόντων. Το EEDI αφορά μόνο μέρος του προβλήματος,
καθώς δεν καλύπτει τα πάνω από 50.000 εμπορικά πλοία
που πλέουν στους ωκεανούς και είναι υπεύθυνα για το 3%
των παγκοσμίων εκπομπών. 
Είναι εμφανές πως οι κυβερνήσεις και τα ενδιαφερόμενα
μέρη του τομέα πρέπει να αναζητήσουν εποικοδομητικούς
τρόπους για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του υπάρ-
χοντος στόλου στο πλαίσιο του ΙΜΟ. Κάποιες προτάσεις βρί-
σκονται ήδη στο τραπέζι και θα έπρεπε να εξεταστεί
προσεκτικά το πώς θα μπορούσαν να μετατραπούν σε συ-
γκεκριμένες μεσοπρόθεσμες λύσεις. Μακροπρόθεσμα, μερι-
κοί από εμάς πιστεύουμε ότι ο ΙΜΟ θα έπρεπε να είναι ακόμη
πιο φιλόδοξος, αναζητώντας να μειώσει τις εκπομπές με μέσα
πέραν αυτών που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα. Μέτρα
που βασίζονται στην αγορά, θα μπορούσαν να διασφαλίζουν
ότι  τουλάχιστον το κόστος ανά τόνο CO2 βαίνει μειούμενο,
αλλά και ότι οι νέες τεχνολογίες καθίστανται οικονομικά βιώ-
σιμες, με μια δίκαιη τιμολόγηση των εκπομπών CO2.

Αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας 
επιβατηγών πλοίων
Το νομοθετικό πλαίσιο επιβατηγών πλοίων της Ε.Ε. βρίσκεται
υπό εκτενή τεχνική αναθεώρηση από το 2010. Αυτή η δου-

λειά, που υποστηρίζεται από έρευνα χρηματοδοτούμενη από
την Ε.Ε., έχει πλέον ωριμάσει και προετοιμάζουμε την αναβάθ-
μιση του υπάρχοντος πλαισίου για τα εγχώρια επιβατηγά
πλοία (οδηγία 2009/45/ΕΚ). Τα νέα μέτρα που σχεδιάζει η
Επιτροπή θα προσφέρουν κάποιες απλοποιήσεις και θα καλύ-
πτουν μικρότερα επιβατηγά πλοία, πλοία κατασκευασμένα από
υλικά πλην χάλυβα, καθώς και ιστιοπλοϊκά και ιστορικά πλοία.
Επίσης, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι άνω του 70% του παγκό-
σμιου στόλου επιβατηγών ro-ro ferries πλέει στα ευρωπαϊκά
ύδατα, συζητάμε μέτρα για την αναβάθμιση των κανόνων για
την ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων ro-ro ferries, με
σκοπό, κυρίως, τη βελτίωση της ευστάθειας του πλοίου μετά
από ατύχημα. Η Ε.Ε. έχει επιτύχει υψηλό επίπεδο ασφαλείας
υιοθετώντας πριν από περίπου 10 χρόνια τη λεγόμενη συμ-
φωνία της Στοκχόλμης (οδηγία 2003/25/ΕΚ), η οποία παρα-
μένει σε ισχύ έως σήμερα. Η οδηγία περιλαμβάνει
λεπτομερείς κατασκευαστικές απαιτήσεις πέρα και πάνω από
διεθνείς κανόνες. Εν τω μεταξύ, ο ΙΜΟ, το 2009, άλλαξε την
προσέγγισή του σε ένα «πιθανολογικό καθεστώς - probabilis-
tic regime», επιτρέποντας καινοτομία και ανάπτυξη στο σχε-
διασμό, αλλά συγχρόνως καθόρισε τους στόχους ως προς το
ποια επίπεδα ασφαλείας θα πρέπει να διασφαλίζονται.
Η αλλαγή αυτή δημιουργεί μια διαφορά στην κανονιστική
βάση ιδίως για τα ro-pax πλοία. Αξιολογούμε, λοιπόν, σήμερα
τις μελέτες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια
στη Θάλασσα (EMSA) για το τι θα σήμαινε για την Ε.Ε. η ευ-
θυγράμμιση του ισχύοντος καθεστώτος μας με τη νέα μέθοδο
υπολογισμού ευστάθειας της σύμβασης SOLAS 2009 του
ΙΜΟ και αν η τελευταία μάς προσφέρει τις απαραίτητες εγ-
γυήσεις ασφάλειας. 
Παράλληλα, η Επιτροπή εργάζεται με τα κράτη-μέλη για να
προωθήσει προτάσεις στον ΙΜΟ, έτσι ώστε να αυξηθούν τα
πρότυπα ασφαλείας σε διεθνές επίπεδο.
Οι προσπάθειες και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
στα δύο παραπάνω θέματα είναι χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα της συμβολής της στη συνεχή βελτίωση της θαλάσσιας
ασφάλειας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η πολιτική οικονομία 
της μη εγκατάλειψης του ευρώ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ηπαραλληλία της διεθνούς κρίσης με την κατάρρευση
του ελληνικού οικονομικού συστήματος ανάπτυξης
υπό το φάσμα της μονεταριστικής πολιτικής της «γερ-

μανικής» Ε.Ε. έχουν εδραιώσει την οικονομία σε δυναμική
ύφεση. Σε καθεστώς δημοσιονομικών και νομισματικών πε-
ριορισμών, χωρίς βαθμούς ελευθερίας στη συναλλαγματική
ισοτιμία του εθνικού νομίσματος, με διοικητική κατάρρευση
και πολιτική αστάθεια, η ανάπτυξη
είναι πιθανή μόνο με τη μείωση του
κόστους παραγωγής σε επίπεδα χα-
μηλότερα και από τον τελευταίο αντα-
γωνιστή. Η συνεπαγόμενη κατάπτωση
του βιοτικού επιπέδου των πολιτών
δεν προοιωνίζεται την οικειοθελή
προσχώρηση σε μια τέτοια προοπτική.
Τα αδιέξοδα είναι ορατά και προκα-

λούν την αναπόληση των παλιών καλών ημερών. Τότε
που η διολίσθηση ή υποτίμηση του εθνικού νομί-
σματος έδινε πάντα διέξοδο στη διατήρηση των
παραγωγικών δυνατοτήτων και των εξαγωγών

ομού με την υποτίμηση του βιοτικού επι-
πέδου των πολιτών σε ένα καθεστώς
ήπιων προσαρμογών (βλέπε δύναμη
της συνήθειας να γίνεσαι ολοένα και
πιο φτωχός). Και βέβαια, ομού και

με την αναπαραγωγή του πελα-

τειακού πολιτικού συστήματος, που ήξερε πάντα να μεριμνά
για την εξασφάλιση και του πιο ανίκανου μέλους των κομμα-
τικών φίλων, αλλά και των ειδικών συμφερόντων (συντε-
χνιών, ολιγοπωλίων, φοροφυγάδων και άλλων) που
τρέφονταν από την ελάχιστη παραγωγική εργασία των λίγων
μη επιτήδειων. Η παρούσα σύντομη άσκηση εργασίας θα επι-
χειρήσει μια ψύχραιμη προσέγγιση (χωρίς «νόστο») της ση-
μερινής κατάστασης της οικονομίας, σε ένα σχεδιασμό
αναγκών και πολιτικών προσπαθειών θετικής υπέρβασης της
κρίσης, καταλήγοντας τελικά στην επιλογή του ευρώ ως κα-
ταλληλότερου εθνικού νομίσματος.

Παραδοχή 1. Το ελληνικό μόρφωμα 
χρειάζεται μεταρρυθμίσεις
Η ελληνική οικονομία δεν είναι παραγωγική και, συνεπώς,
δεν είναι και ανταγωνιστική. Οι δομές της βιομηχανικής πα-
ραγωγής έχουν αποδυναμωθεί. Έχουμε χάσει ολόκληρους
κλάδους παραγωγής, όπως η κλωστοϋφαντουργία, ενώ
άλλοι παραδοσιακοί κλάδοι, όπως τα χημικά, έχουν αποδυ-
ναμωθεί. Ο τομέας της αγροτικής παραγωγής βρίσκεται σε
κρίση προσανατολισμού και αποδιάρθρωσης. Ο τομέας των

υπηρεσιών έχει περιορίσει την προστιθέμενη αξία στο ελάχι-
στο, επικεντρώνοντας σε μη καινοτόμους και τεχνολογικά
απαξιωμένες κατευθύνσεις. Το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί
με απόλυτα κερδοσκοπικά κριτήρια χωρίς την παραμικρή μέ-
ριμνα για την ανάπτυξη της οικονομίας. Η επιχειρηματικότητα
βάλλεται από το νομοθετικό πλαίσιο, τη λειτουργία του δη-
μόσιου τομέα, τη φορολόγηση, αλλά και την τραπεζική χρη-
ματοδότηση. Η καινοτομία ουδόλως στηρίζεται, τόσο από το
κράτος όσο και από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι αγο-
ρές συνεχίζουν να είναι υπό την εκμετάλλευση ειδικών συμ-

Tου Γιάννη Τσαμουργκέλη*
Διδάκτορος της Οξφόρδης και επίκουρου καθηγητή
της Διεθνούς Οικονομικής στο Παν/μιο του Αιγαίου 

Η παρούσα σύντομη άσκηση εργασίας θα επιχειρήσει μια ψύ-
χραιμη προσέγγιση (χωρίς «νόστο») της σημερινής κατάστασης
της οικονομίας, σε ένα σχεδιασμό αναγκών και πολιτικών προσπα-
θειών θετικής υπέρβασης της κρίσης, καταλήγοντας τελικά στην
επιλογή του ευρώ ως καταλληλότερου εθνικού νομίσματος.
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φερόντων και ολιγοπωλιακών επιχειρηματικών σχημάτων. Οι
εποπτικές αρχές (Επιτροπή Ανταγωνισμού, Τράπεζα της Ελ-
λάδος κ.λπ.) υπολειτουργούν ή υπηρετούν τα συμφέροντα
των ολιγοπωλίων. Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από
στρεβλώσεις και έλλειψη ευελιξίας. Η δημόσια διοίκηση έχει
καταρρεύσει και αποτελεί κέντρο διαφθοράς ευρισκόμενη, ως
επί το πλείστον, στα χέρια αναξιοκρατικών κομματικών προσ-
λήψεων. Το κράτος πρόνοιας εξαντλείται σε πολιτικές αλλη-
λεγγύης ειδικών ομάδων επιτήδειων (συνταξιούχοι ετών 45,
επιδοτούμενοι τυφλοί που βλέπουν κ.ά.) και συνδεδεμένων
συμφερόντων επιχειρήσεων (γιατροί, φαρμακοβιομηχανίες
και φαρμακοποιοί κ.ά.). Το πολιτικό σύστημα παραμένει πε-
λατειακό, καλλιεργώντας τον πολιτικό επαγγελματισμό και
περαιτέρω τις «στοές» των ψηφοφόρων, η διατήρηση των
οποίων απαιτεί κόστος, και το κόστος χρειάζεται τη χρηματο-
δότησή του, και η χρηματοδότηση μεταφράζεται σε αναξιο-
κρατία και μαύρο πολιτικό χρήμα, και αυτά απαιτούν
«πρόθυμους» πολιτικούς κ.λπ. κ.λπ.  Χρειαζόμαστε άμεσα αλ-
λαγές και πρόγραμμα (το δικό μας «μνημόνιο»), για να γίνουμε
παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί. Ανοικτές και προσβάσιμες
αγορές με ισχυρές εποπτικές αρχές. Διευκόλυνση της επιχει-
ρηματικότητας με προσαρμογή και απλούστευση του νομο-
θετικού πλαισίου. Κράτος πρόνοιας με παροχές στήριξης των
οικονομικά ασθενέστερων και μέριμνα για την ενίσχυση της
πρόσβασης όλων σε αυτές. Πολιτικό σύστημα που να ακυ-
ρώνει κάθε πελατειακή εξάρτηση και να αποκαθιστά την εκ-
προσώπηση και κυριαρχία της κοινωνίας έναντι των
πολιτικών και των κομματικών μελών. Κοινωνία ίσων ευκαι-
ριών με ισονομία και ισοπολιτεία. Τραπεζικό σύστημα αντα-
γωνιστικό με μέριμνα για φθηνό χρήμα και αναπτυξιακό
σχεδιασμό. Ενίσχυση κλάδων και επιχειρήσεων με ανταγωνι-
στικότητα και καινοτομία. Ενίσχυση της απασχόλησης με
πλήρη ανασχεδιασμό του ΟΑΕΔ και κίνητρα για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Ριζική αλλαγή στην παιδεία και στα
συστήματα εκπαίδευσης, που να αναδεικνύουν την κριτική

γνώση και τη δημιουργικότητα. Άμεση ηλεκτρονικοποίηση
όλων των δημόσιων υπηρεσιών και ανασχεδιασμό του κρά-
τους με κέντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρη-
σης. Ανασχεδιασμό του φορολογικού πλαισίου και των
σχετικών υπηρεσιών με ενίσχυση της άμεσης φορολόγησης
σε σχέση με την ταξικά άδικη έμμεση. Άμεση και πραγματική
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και συγκέντρωση των δια-
φυγόντων εσόδων. Και τόσα μα τόσα άλλα!

Παραδοχή 2. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση
Η εφαρμογή ενός τόσο μεγάλου προγράμματος αλλαγών και
μεταρρυθμίσεων χρειάζεται χρηματοδότηση, που θα εξασφα-
λίζει τους όρους βιωσιμότητας της οικονομίας και της κοινω-
νίας όσο διάστημα χρειάζεται ο σχεδιασμός και η μετάβαση
στο νέο σύστημα. Η χρηματοδότηση γίνεται είτε με ίδια είτε
με δανειακά κεφάλαια. Ωστόσο, ίδια κεφάλαια δεν είναι δυ-
νατό να εξευρεθούν από μια οικονομία που παράγει ελλείμ-
ματα, τουλάχιστον μέχρι να καταγράψει πλεονάσματα. Από
την άλλη, δανειακά κεφάλαια δεν είναι δυνατό να προσελκυ-
σθούν όταν οι δανειστές έχουν ήδη εκτεθεί σε εκτεταμένο δα-
νεισμό έναντι της χώρας, ενώ ο δανειζόμενος αποδεικνύεται
ανίκανος να αντεπεξέλθει στις συμβατικές υποχρεώσεις
έναντι των δανείων του και έχει καταρρεύσει η πιστοληπτική
του δυνατότητα. Χρηματοδότηση μέσω των αγορών σε αυτά
τα υψηλά επιτόκια είναι πλέον απαγορευτική, καθώς έχει
λάβει χαρακτηριστικά τοκογλυφίας. Το μόνο σενάριο που πα-
ραμένει ενεργό είναι αυτό της χρηματοδότησης μέσω διακρα-
τικών συμφωνιών για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι την
επιστροφή μας στις αγορές. Σίγουρα, ακόμα και σε αυτή την
περίπτωση των διακρατικών συμφωνιών υπάρχουν ανταλ-
λάγματα, η διαφάνεια των οποίων εξαρτάται από τον δανει-
στή. Η συμμετοχή μας στην Ε.Ε. έχει ουσιαστικά υποχρεώσει
την ευρωπαϊκή κοινότητα να διαδραματίσει αυτόν το ρόλο,
ενώ το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε. αποτελεί τον
εγγυητή των όρων διαφάνειας1.  

1. Επιτέλους, αν υπάρχει άλλη σοβαρή πρόταση για την εξωτερική χρηματοδότηση της χώρας ας κατατεθεί, όχι ως σεναριολογική εκδοχή αλλά ως
πραγματική εναλλακτική με όρους, δεσμεύσεις και ανταλλάγματα, αλλά και πρωταγωνιστές (Κινέζοι;, Άραβες; Λατινοαμερικανοί;).

Το πολιτικό σύστημα παραμένει πελατειακό, καλλιεργώντας τον
πολιτικό επαγγελματισμό και περαιτέρω τις «στοές» των ψηφο-
φόρων, η διατήρηση των οποίων απαιτεί κόστος, και το κόστος
χρειάζεται τη χρηματοδότησή του, και η χρηματοδότηση μετα-
φράζεται σε αναξιοκρατία και μαύρο πολιτικό χρήμα, και αυτά
απαιτούν «πρόθυμους» πολιτικούς.
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Παραδοχή 3. Χρειαζόμαστε συναλλαγματική 
σταθερότητα
Η επιλογή του ευρώ θα μπορούσε να αιτιολογηθεί επαρκώς
από την προαναφερθείσα  ανάγκη χρηματοδότησής μας. Επι-
πλέον, θα μπορούσε να ενισχυθεί καταλυτικά από το γεγονός
ότι είναι αυτή η συμμετοχή μας στο ευρώ που οδήγησε στο
"κούρεμα" του χρέους και στη ριζική μείωση του  κόστους εξυ-
πηρέτησης του εναπομείναντος. Ωστόσο, υπάρχει ένας ακόμα
ισχυρότατος πολιτικός και ιδεολογικός λόγος. Η ιστορική μας
πορεία με όρους συναλλαγματικής ευελιξίας κατά τις περιό-
δους της δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας είναι σύμ-
φυτη με την αναβλητικότητα των μεταρρυθμίσεων και την
έξαρση του πελατειακού κράτους. Αντίθετα, οι περίοδοι της
ιστορίας μας όπου οι πολιτικές των διολισθήσεων και των
υποτιμήσεων της δραχμής αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελε-
σματικές, ήταν περίοδοι αντιδημοκρατικών και αυταρχικών κα-
θεστώτων. Οι επιτυχείς μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε μια
πραγματικά δημοκρατική πολιτεία απαιτούν συναλλαγματική
σταθερότητα. Αναστροφή στη δραχμή θα δώσει παράταση
ζωής σε όλο το καθεστώς ανομίας του πελατειακού πολιτικού
συστήματος, στις πρακτικές και στους ανθρώπους που μας
έφεραν έως εδώ. Παράλληλα, θα δώσει την ευκαιρία του
πλουτισμού όλων των επιτήδειων κερδοσκόπων και καιρο-
σκόπων, που μετέφεραν τον πλούτο τους στο εξωτερικό για
να εκμεταλλευτούν την απαξίωση της περιουσίας των μη επι-
τήδειων Ελλήνων μετά την εγκατάλειψη του ευρώ. Τέλος,
αδιαμφισβήτητα η δραχμή θα οδηγήσει σε μια περίοδο υπερ-
πληθωρισμού, που, όσο μικρή και να είναι, θα θέσει σε κίν-
δυνο την κοινωνική συνοχή (κλειστές τράπεζες, τεράστια
ανεργία και φτώχεια) και, τελικά, την ίδια τη δημοκρατία.  Ει-
ρήσθω εν παρόδω: Το πρόγραμμα ανόρθωσης της οικονομίας
ακόμα και με δραχμή ουδόλως αποκλίνει από το πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία και
πολιτεία. Αντίθετα, οι μεταρρυθμίσεις με δραχμή θα πρέπει να
γίνουν σε καθεστώς ελλιπέστατης χρηματοδότησης λόγω της
αποκοπής μας από τις πηγές δανειοδότησης (βλέπε Ε.Ε.) και
με πλήρη αναζωπύρωση των πάσης φύσεως διεθνών πιέ-
σεων (οικονομικών, εδαφικών κ.λπ.) μετά την παραβίαση των
συμβατικών όρων εξυπηρέτησης του χρέους μας.

Παραδοχή 4. Νομισματική ευελιξία
Η επιτυχής υλοποίηση των παραπάνω απαιτεί νομισματική
ευελιξία, που θα περιορίζει το κόστος χρήματος και θα παρέχει
την αναγκαία ρευστότητα στην οικονομία, ώστε να εισέλθει το
ταχύτερο δυνατό στη φάση ανάκαμψης. Το πλαίσιο νομισμα-
τικής πολιτικής που εξασκεί η Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα
με τις οδηγίες της Γερμανίας δεν συνηγορεί σε μια τέτοια προ-
σπάθεια. Επιπλέον, η ολιγοπωλιακή λειτουργία του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος δεν συμβάλλει σε μια τέτοια προσπά-
θεια. Είναι άραγε αυτοί λόγοι ικανοί για να φύγουμε από το
ευρώ; Ή είναι οι αιτίες για έναν πολιτικό αγώνα στο πλαίσιο
της Ε.Ε. ώστε να αλλάξει η μονεταριστική αντίληψη που κυ-
ριαρχεί στους κόλπους της, όσο και να ανασχεδιαστεί το πλαί-
σιο λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με
ικανή εποπτεία και αύξηση του ανταγωνισμού, που θα συνει-
σφέρει στη μείωση του κόστους χρήματος και την αύξηση της
ρευστότητας στην οικονομία. Μάλλον το δεύτερο!

Παραδοχή 5. Ελλάδα και Ε.Ε.
Ας συνειδητοποιήσουμε ότι η Ε.Ε. αποτελεί τη μοναδική ενό-
τητα κρατών που διακατέχονται από πολιτισμικές αρχές που
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της δημο-
κρατίας και εθνικής κυριαρχίας. Σε αυτό το δημοκρατικό πλαί-
σιο ευρωπαϊκής συνύπαρξης, καλούμαστε να δίνουμε τον
αγώνα μας κάθε μέρα, ώστε να αλλάζει στις κατευθύνσεις της
Ευρώπης των λαών που επιλέγουμε να υπηρετούμε. Η συγ-
κυριακή μειοψηφία μας δεν μπορεί να οδηγεί σε έξοδο από το
κοινό νόμισμα στην προοπτική της επανόδου μας όταν θα αλ-
λάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί. Έτσι δεν λειτουργούν οι δη-
μοκρατικές ενότητες αλλά οι κοινότητες κοτζαμπάσηδων της
Πελοποννήσου στην Ελλάδα της Τουρκοκρατίας. Επιτέλους,
κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διακυβεύει με τη στάση του
(π.χ. δραχμή) πολιτικά ερωτήματα μεγαλύτερα από αυτά που
του τίθενται (π.χ. Ελλάδα στην Ε.Ε.). Κάτι τέτοιο ξεφεύγει
σαφώς από τα όρια της αστικής δημοκρατίας και καταλήγει σε
πολιτική ανομία και χάος. Επιτέλους, η Ελλάδα είναι Ευρώπη!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

*Ο κ. Γιάννης Τσαμουργκέλης έχει διατελέσει διευθύνον διοικητικό στέλεχος τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών. 

Οι περίοδοι της ιστορίας μας όπου οι πολιτικές των διολισθήσεων και των υποτι-
μήσεων της δραχμής αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές, ήταν περίοδοι
αντιδημοκρατικών και αυταρχικών καθεστώτων. Οι επιτυχείς μεγάλες μεταρρυθμί-
σεις σε μια πραγματικά δημοκρατική πολιτεία απαιτούν συναλλαγματική σταθερότητα.
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Το χρονικό 
ενός προαναγγελθέντος θανάτου

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Είναι βέβαια καιρός τώρα που παρακολουθούμε την οι-
κονομική κρίση στην Ελλάδα και φαίνονται ήδη και οι
πολιτικές αλλά, κυρίως, οι τραγικές κοινωνικές διαστά-

σεις που έχει λάβει. Αναρωτιέμαι αν κάποιος, και δη πολιτι-
κός, έχει σαφή άποψη για το τι συνέβη, τι θα έπρεπε να γίνει
και τι, τελικά, μάλλον θα γίνει. Δυστυχώς, ως συνήθως,
άποψη έχουν όλοι (ειδικοί και μη) και, δεδομένου ότι τρεις
Έλληνες έχουν τέσσερις γνώμες, η εικόνα που εισπράττει κα-
νείς περιπλέκεται. Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια:

Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα ήταν το αποκορύφωμα
(αλλά όχι και ο τελικός στόχος) της κοινής προσπάθειας
των λαών της Ευρώπης για την πολυπόθητη (και ανα-

πόφευκτη) ενοποίηση της ηπείρου, που δει-
νοπάθησε μέχρι και πριν από μισόν

αιώνα από αμέτρητους πολέμους. Το
ευρώ αποτέλεσε μία ουσιαστική πο-
λιτική απόφαση, που σφράγισε την
ευρωπαϊκή ιδέα και συμβολίζει κα-
λύτερα από οτιδήποτε άλλο τα τε-
λευταία 60 χρόνια ειρήνης, όπως

είπε το 2010 και ο Χέλμουτ Κολ. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Ελλάδα κατάφερε με
αρκετή δημοσιονομική πειθαρχία να ικανοποιήσει τα κριτήρια
της νομισματικής ενοποίησης (άλλα λιγότερο, άλλα περισσό-
τερο) και να εγκαταλείψει το εθνικό της νόμισμα, υιοθετώντας
το κοινό ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα, που λόγω των διαφόρων δο-
μικών και άλλων προβλημάτων της οικονομίας της αναγκα-
ζόταν, για να διατηρήσει ή να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά
της, να προβαίνει σε αλλεπάλληλες υποτιμήσεις και συνεχείς
διολισθήσεις της δραχμής ούτως ώστε να αυξάνει τις εξαγω-
γές της και να αντεπεξέρχεται στο κόστος δανεισμού του χρή-
ματος, βρέθηκε ξαφνικά να μπορεί να δανείζεται σε ευρώ με
κόστος τόσο χαμηλό όσο και η Γερμανία! Βέβαια, κάποια κρι-
τήρια ίσως να μην τα τηρούσε ακριβώς (ή... αληθώς),
ωστόσο, επειδή και η Γερμανία μετά τη δική της ενοποίηση
(με την πρώην Ανατολική), και το μεγάλο κόστος που αυτό
επέφερε, ούτε εκείνη τα τηρούσε ακριβώς (αυξημένο έλ-
λειμμα και εμπορικό ισοζύγιο), όπως και η Γαλλία για λόγους
εσωτερικής πολιτικής, η Ευρωπαίοι εταίροι μας έκαναν τα
«στραβά μάτια».

Από την άλλη μεριά, οι τράπεζες (και ιδίως οι γερμανι-
κές) πλημμύρισαν τη νότια περιφέρεια (και όχι μόνον)
με φθηνό χρήμα (μια και οι ίδιες δανείζονταν φθηνά).

Το αποτέλεσμα ήταν πολλές χώρες (που από φτωχοσυγγε-
νείς έγιναν ισότιμα μέλη) όσο και οι κάτοικοι να φέρονται
πλέον σαν νεόπλουτοι. Έτσι, οι χώρες αυτές απέκτησαν έλ-
λειμμα τρεχουσών συναλλαγών μεγάλο για να καλύψουν τις
ανάγκες τους και, επιπλέον, και πληθωρισμό, που οφειλόταν
εν μέρει και στην αύξηση του μισθολογικού κόστους. Αντί-
θετα, η Γερμανία (ως κράτος μη νεόπλουτο και με τον γνωστό
δημοσιονομικό συντηρητισμό) κράτησε όλα αυτά τα χρόνια
μια ιδιαίτερα συνετή δημοσιονομική προσαρμογή και στα-

Tου Δημήτρη Λυρίδη 
Επίκ. καθηγητή 

Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ

«...Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος 
πήραμε τη ζωή μας· λάθος! κι αλλάξαμε ζωή»

Γιώργος Σεφέρης
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θερό μισθολογικό κόστος (σε ευρώ). Έκανε, κατά κάποιο
τρόπο, η Γερμανία «εσωτερική υποτίμηση» έμμεσα μέσω της
«εσωτερικής ανατίμησης» των άλλων χωρών. Το αποτέλεσμα
ήταν η Γερμανία να γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε σχέση με
τις άλλες χώρες και να μετατρέψει το εμπορικό έλλειμμά της
(λόγω της ενοποίησής της) σε πλεόνασμα ακριβώς αντίστοιχο
με το εμπορικό έλλειμμα των χωρών της περιφέρειας. 
Εν τω μεταξύ, κι ενώ το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος της
Ελλάδας συνέχιζαν να αυξάνονται (παρόλο που ακόμη δεν
είναι σαφές πόσο ήταν πότε!), χώρες όπως η Ισπανία είχαν
ιδιαίτερα καλά δημοσιονομικά χαρακτηριστικά. Ούτως ή
άλλως, όμως, το φθηνό χρήμα στη νότια περιφέρεια τροφο-
δότησε τη «φούσκα» ακινήτων. Και ενώ, σε αντίθεση με τις
αρχές του φιλελευθερισμού, η αμερικανική κυβέρνηση διέ-
σωσε (κρατικοποίησε) αρχικά τις προβληματικές τράπεζες,
αποφάσισε να μην κάνει το ίδιο τελικά και να οδηγήσει στην
κατάρρευση τη Lehman Brothers (οικονομικού όγκου ανα-
λόγου του ΑΕΠ της Ελλάδας). Το αποτέλεσμα ήταν η οικονο-
μική ύφεση στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, όπου επίσης οι
διάφορες «φούσκες» ακινήτων έσκασαν, και οι χώρες της ευ-
ρωπαϊκής περιφέρειας (PIIGS: Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα,
Ισπανία και αργότερα Ιρλανδία) να βρεθούν με τεράστια ελ-
λείμματα και μη εξυπηρετήσιμα χρέη. Και τα κακά παιδιά,
τύπου Ελλάδας, και τα καλά, τύπου Ισπανίας, και τα... υβρίδια. 
(Η Ιρλανδία ήταν μια λιγάκι διαφορετική περίπτωση: το κρά-
τος αναγκάστηκε να διασώσει τις τράπεζες και ανέλαβε το
χρέος τους).
Η Fed (Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ) και η ΕΚΤ (Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα - που κατά «πάγια» τακτική αργοπό-

ρησε) μείωσαν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού σχε-
δόν στο μηδέν, ούτως ώστε να αυξηθεί πάλι η κυκλοφορία
του χρήματος (αν δε υπολογίσει κάποιος και έναν μικρό πλη-
θωρισμό, είναι ουσιαστικά αρνητικά).  

Ηκατάσταση αυτή (μηδενικών επιτοκίων) ονομάζεται
παγίδα ρευστότητας (liquidity trap) και προβλέπεται
από την οικονομική θεωρία, ωστόσο, ελάχιστες φορές

εμφανίστηκε στο παρελθόν σε παγκόσμιο επίπεδο, γι’ αυτό
και πολλοί οικονομολόγοι την αμφισβητούσαν έως τώρα (εμ-
φανίστηκε στην Ευρώπη, στη διάρκεια του μεσοπολέμου, και
τελικά οδήγησε μαζί με την προσκόλληση στον κανόνα του
χρυσού στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Ιαπωνία από το
1989 με το σκάσιμο της διπλής φούσκας του χρηματιστηρίου
και των ακινήτων και οδήγησε στη «χαμένη δεκαετία» της). Το
βασικό πρόβλημα είναι ότι σε μια τέτοια κατάσταση, που εμ-
φανίζεται όταν «φούσκες» αφήνουν μεγάλο τμήμα της οικο-
νομίας χρεωμένο, οι έχοντες το «ρευστό» χρήμα δεν το
επενδύουν/καταναλώνουν στην οικονομία και το διοχετεύουν
σε άλλες ασφαλείς επενδύσεις (εντός ή εκτός). Από τη μια
μεριά χάνει η οικονομία την αξιοπιστία της, από την άλλη προ-
εξοφλούν, οι έχοντες το χρήμα, πως όσοι είναι χρεωμένοι θα
χρεοκοπήσουν κι έτσι θα μπορέσουν στο μέλλον να αγορά-
σουν τα ίδια πράγματα φθηνότερα. Tο χρήμα παγιδεύεται σε
ορισμένα κέντρα και δεν κυκλοφορεί στην πραγματική οικο-
νομία. Έτσι, εισέρχεται η οικονομία σε έναν φαύλο κύκλο: σε
ένα σπιράλ θανάτου, ένα είδος μαύρης τρύπας, ένα σημείο
μαθηματικής ασυνέχειας. Είναι μια κατάσταση, όπου η συμ-
βατική νομισματική πολιτική ελέγχου των βραχυπρόθεσμων
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επιτοκίων δανεισμού δεν μπορεί να βοηθήσει (δεδομένου ότι
είναι ήδη στο μηδέν).
Είναι, δυστυχώς, η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι ΗΠΑ
μετά το 2008, και βρίσκεται ακόμη σήμερα η Ευρώπη στο σύ-
νολό της (αν και τα επιτόκια εδώ ακόμη δεν έχουν φτάσει στο
απόλυτο μηδέν). Στην Ευρώπη, όμως, υπάρχει άλλη μία διά-
σταση. Η Ευρώπη, ενώ έχει κοινή νομισματική πολιτική
ασκούμενη από την ΕΚΤ, δεν έχει κοινή δημοσιονομική πολι-
τική, παρά μόνο κριτήρια (πληθωρισμού, χρέους, ελλείμμα-
τος), που οφείλουν οι επιμέρους κυβερνήσεις να τηρούν. Έτσι,
δεν μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά κοινή δημοσιονομική
πολιτική, με έναν επιπλέον παράγοντα, τα εθνικά συμφέ-
ροντα, τα οποία πολλές φορές αντικρούονται.
Μέσα σε αυτό το οικονομικοπολιτικό πλαίσιο κινείται η Ελ-
λάδα, που κατά μείζονα λόγο δεν έχει τη δυνατότητα να δα-
νείζεται (το αστρονομικό ύψος των επιτοκίων έχει μόνο
ακαδημαϊκό ενδιαφέρον), ενώ έχει και πλήθος άλλα δομικά
προβλήματα της οικονομίας της, προβλήματα νοοτροπίας, και
λόγω αυτών, αλλά και του ισχυρού νομίσματός της, έχασε
πλέον κάθε έννοια ανταγωνιστικότητας. Έτσι, στην Ελλάδα,
τα προβλήματα από την παγίδα ρευστότητας έχουν έναν επι-
πλέον πολλαπλασιαστή.

Όμως, πώς αντιμετωπίζεται μια τέτοια κατάσταση; Δε-
δομένης της δομής του ευρωπαϊκού συστήματος,
μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να στοχευθούν

ένα-ένα τα προβλήματα που τη χαρακτηρίζουν, και μάλιστα
με ιδιαίτερα αποφασιστικό τρόπο. Αν λοιπόν θέλει να βρει κα-
νείς λύση μέσα στο υπάρχον σύστημα, δεν είναι και πολλές
οι επιλογές.
Κατ’ αρχάς, οφείλει η κεντρική τράπεζα να αυξήσει την κυ-
κλοφορία του χρήματος, να αγοράσει κρατικά ομόλογα δη-
λαδή (ακόμη και στην πρωτογενή αγορά, αν και αυτό δεν
προβλέπεται). Ή, όπως λέμε αλλιώς, να τυπώσει χρήμα (να
γίνει lender of last resort). Ήδη αυτό είναι μια αντισυμβατική
κίνηση, γιατί μειώνει την αξία του χρήματος. Οι κεντρικές τρά-

πεζες που ελέγχουν τη ροή του χρήματος πρέπει γενικά να
είναι συνετές και ανεξάρτητες από τις κυβερνήσεις, ώστε οι
δανειστές των χωρών (οι αγοραστές των ομολόγων τους) να
αισθάνονται ασφάλεια ότι διαφυλάσσεται η αξία των χρημά-
των τους στο χρόνο (μέτρο νομισματικής πολιτικής).
Οφείλει η κεντρική τράπεζα να αποδείξει ότι είναι ανεύθυνη
και ότι θα διατηρήσει υψηλό πληθωρισμό για αρκετό καιρό
(της τάξης του 4% η και 5%). Δεδομένου ότι υπάρχει αρκετό
ρευστό «παγιδευμένο» σε συγκεκριμένα σημεία (ακόμη και σε
άλλες οικονομίες), δεν θα υπάρχει πρόβλημα αγοράς των
ομολόγων. Είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση σε όλον τον
κόσμο, που οι επενδυτές ψάχνουν τέτοιες επενδύσεις. Η αμε-
ρικανική κυβέρνηση έχει ήδη τυπώσει άνω των 2,5 τρισεκα-
τομμυρίων δολαρίων και ακόμη η ζήτηση για ομόλογα είναι
τόσο μεγάλη και η τιμή τους τόσο υψηλή, που τα μακροπρό-
θεσμα επιτόκια διατηρούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα
(κοντά στο μηδέν). Βέβαια, ένας μέσος πληθωρισμός υψηλός
στην Ευρώπη σημαίνει ότι η γερμανική οικονομία πρέπει να
«πληθωρίσει» αρκετά ώστε να αποφευχθεί τεράστιος αποπλη-
θωρισμός στην περιφέρεια (μέτρο νομισματικής πολιτικής).
Τα δύο αυτά μέτρα θα φοβίσουν όσους έχουν «παρκάρει» τα
χρήματά τους σε ασφαλείς καταθέσεις (ή τα έχουν χτίσει μέσα
στα σπίτια τους, μια και η απόδοση είναι ίδια) και θα αναγκα-
στούν να τα επενδύσουν στην πραγματική οικονομία, ώστε
να μη χάνουν πλέον την αξία τους, αφού θα αναμένουν
υψηλό πληθωρισμό. Αυτό όμως ΔΕΝ θα δημιουργήσει άμεσα
πληθωρισμό, διότι το επιπλέον χρήμα απλώς διατίθεται για
να αποπληρωθούν τα χρέη που δημιουργήθηκαν από τις
«φούσκες». Αργότερα οφείλει η κεντρική τράπεζα να παρέμ-
βει και να αποσύρει το επιπλέον χρήμα, ώστε να μην υπερ-
θερμανθεί η οικονομία.
Επιπλέον, πρέπει η κεντρική κυβέρνηση, και για να επιταχύνει
τη διαδικασία απομάκρυνσης από την παγίδα ρευστότητας,
να «συγχωρήσει» σε συνδυασμό με τα δύο παραπάνω μέτρα
και μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρά τον ηθικό
κίνδυνο (moral hazard) που αυτό εμπεριέχει. Σχεδόν πάντα
το κόστος τελικά, είναι πολύ μικρότερο. Έχει δηλαδή να σταθ-
μίσει ανάμεσα σε  αφθονότερο χρήμα (όλοι χάνουν) ή σε σβή-
σιμο χρεών (χάνουν οι πιστωτές) (μέτρο δημοσιονομικής
πολιτικής).

Οφείλει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ανεργία. Αυτό γίνε-
ται με αύξηση των επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργα-
σίας. Επειδή, δε, για λίγο καιρό οι ιδιωτικές επενδύσεις λείπουν,
οφείλει την επένδυση που λείπει να τη συμπληρώσει το κράτος
(με έμφαση στις επενδύσεις που ενισχύουν την αυτάρκεια και
δεν δημιουργούν εκροές συναλλάγματος). 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Οφείλει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ανεργία. Αυτό γί-
νεται με αύξηση των επενδύσεων και δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας. Επειδή, δε, για λίγο καιρό οι ιδιωτικές επενδύσεις
λείπουν, οφείλει την επένδυση που λείπει να τη συμπληρώσει
το κράτος (με έμφαση στις επενδύσεις που ενισχύουν την αυ-
τάρκεια και δεν δημιουργούν εκροές συναλλάγματος). 

Τα μέτρα αυτά πρέπει να παρθούν όσο γίνεται πιο γρή-
γορα και πιο αποτελεσματικά, είναι όμως εντελώς
ανορθόδοξα και αρκετοί «πολύ σοβαροί» οικονομολό-

γοι (κατά την προσφιλή έκφραση του Πολ Κρούγκμαν) αντι-
τίθενται, προτείνοντας την εξής λογική, η οποία και
εφαρμόζεται στην Ευρώπη τώρα (σε αντίθεση με τις ΗΠΑ).
Υποστηρίζουν ότι πρέπει οι χώρες με έλλειμμα να εξυγιάνουν
την οικονομία τους και να γίνουν ανταγωνιστικές ούτως ώστε
να μπορέσουν και να δημιουργήσουν πλεόνασμα για να εξυ-
πηρετήσουν το χρέος τους, αλλά και να επιδείξουν σύνεση
για να καταφέρουν να πείσουν τους επενδυτές (τις αγορές)

ότι είναι αξιόπιστες, ώστε αργότερα να καταφέρουν να ξανα-
δανειστούν για να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις σε ιδιω-
τικό και δημόσιο επίπεδο και να υπάρξει αύξηση της
απασχόλησης και ανάπτυξη. Η αφέλεια του εγχειρήματος φαί-
νεται και από την πράξη: 22% ανεργία στην Ελλάδα, 53%
στους νέους κάτω των 25 ετών, ύφεση 7%! Μετά τρία χρόνια
δημοσιονομικής προσαρμογής. Είναι εύκολο όμως να κατα-
νοηθεί ότι τα μέτρα αυτά οδηγούν σε μείωση ακόμη περισ-
σότερο της συνολικής κατανάλωσης με την αύξηση της

ανεργίας και την οριζόντια μείωση όλων των αποδοχών,
καθώς και σε μείωση των εσόδων του κράτους. Επιπλέον, δε,
αυτή τη στιγμή, η ανταγωνιστικότητα μικρό ρόλο διαδραμα-
τίζει όταν οι περισσότερες χώρες έχουν ήδη παρόμοια προ-
βλήματα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά και στην Ισπανία
των παρελθόντων πλεονασμάτων και στην Ιρλανδία, που
αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση! Κι επειδή κατά καιρούς
από στρατιωτικούς και πολιτικούς κυβερνήσαντες αναφέρε-
ται το παράδειγμα του ασθενούς, η κατάσταση θυμίζει μια
ανορεξική κοπέλα έτοιμη να πεθάνει από την ασιτία. Την τε-
λευταία στιγμή υποβάλλεται από «πολύ σοβαρούς» γιατρούς
σε δίαιτα και διάλεξη περί διατροφής, ούτως ώστε, όταν γίνει
καλά, να μην ξαναγίνει ούτε ανορεξική ούτε χοντρή. Εντάξει,
κι έτσι λύνεται το πρόβλημα, ή μάλλον το πρόβλημα... εξα-
φανίζεται. Κοινώς, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος (που
τον ζούμε στην Ελλάδα) όπου τα έσοδα και τα έξοδα θα συγ-
κλίνουν όταν και τα δύο μηδενιστούν και η ανεργία αγγίξει το
100%!

Σε αυτό το ευρωπαϊκό και παγκό-
σμιο πλαίσιο, τι μπορεί να κάνει η
Ελλάδα; Η ερώτηση είναι εκ

πρώτης όψεως αστεία και η απάντηση
προφανής: τίποτα! Η Ελλάδα έχει παρα-
δώσει με το κοινό νόμισμα τη νομισμα-
τική της πολιτική στην ΕΚΤ, και με τα
λάθη της δεκαετίας και του παρελθόν-
τος και τις τραγικές αποφάσεις του πα-

ρόντος, εξαναγκάστηκε να παραδώσει και τη δημοσιονομική
της πολιτική στους δανειστές της (τρόικα), που καθορίζεται
από τα δύο (...τρία ή τέσσερα) Μνημόνια με αντάλλαγμα το
PSI (Private Sector Involvement).
Παρ' όλα αυτά, τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα; Σε άλλες επο-
χές, τα κράτη οδηγούνταν σε πόλεμο με τους γείτονες, ούτως
ώστε να αρπάξουν τις απαραίτητες πηγές πλούτου, ή κατα-
κτούσαν αποικίες και εισήγαν εργατικά χέρια (δουλεία),
χρυσό, διάφορα προϊόντα. Μια εξωσυστημική λύση είναι να

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Ελλάδα έχει παραδώσει με το κοινό νόμισμα τη νομισματική
της πολιτική στην ΕΚΤ και με τα λάθη της δεκαετίας και του πα-
ρελθόντος και τις τραγικές αποφάσεις του παρόντος, εξαναγκά-
στηκε να παραδώσει και τη δημοσιονομική της πολιτική στους
δανειστές της (τρόικα), που καθορίζεται από τα δύο (...τρία ή τέσ-
σερα) Μνημόνια με αντάλλαγμα το PSI.
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υποστηρίξει κανείς με πάθος αυτά τα μέτρα, που θα οδηγή-
σουν το οικοδόμημα με μαθηματική ακρίβεια σε κατάρρευση
(μέσα στη μαύρη τρύπα) ώστε να προκύψει έπειτα κάτι δια-
φορετικό από τις στάχτες. Υπάρχουν όμως αλήθεια πιο συμ-
βατικές λύσεις; 
Μία εναλλακτική θα ήταν να υιοθετήσει η Ελλάδα τη στρατη-
γική της υπομονής. Να περιμένει στωικά ως καλό παιδί μέσα
στο Μνημόνιο έως ότου κάποια άλλη χώρα να καταρρεύσει
ή μέχρι, επιτέλους, να αλλάξει στάση η Ευρώπη (Επιτροπή
και ΕΚΤ), ελπίζοντας ότι δεν θα φτάσει, εν τω μεταξύ, στο από-
λυτο μηδέν και επανακαθορίζοντας προς το ελαφρύτερο όσα
μέτρα μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας. (Ω, απόγο-
νοι του Λεωνίδα... αυτή είναι μάλλον η εναλλακτική που υιο-
θετήθηκε.)
Μία δεύτερη δυνατότητα που είχε η Ελλάδα ήταν να ασκήσει
πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΚΤ να λάβει τα
μέτρα που αναφέραμε πιο πάνω. Η Ελλάδα μπορεί να είναι
πολύ μεγάλη για να αφεθεί να χρεοκοπήσει (too big to fail),
αλλά είναι πολύ μικρή για να ασκήσει αντίστοιχη πίεση. Θα
μπορούσε λοιπόν να στήσει ένα μοχλό. Εν μέρει η άνοδος
στην εξουσία ακραίων κομμάτων δημιούργησε μια τέτοια κα-
τάσταση. Η μόχλευση έγκειται στην πιθανότητα αντίστοιχων
αποτελεσμάτων σε άλλες χώρες της περιφέρειας και όχι
μόνο. Όμως, αυτό δεν είναι αρκετό.

ΗΕλλάδα θα μπορούσε να απειλήσει με έξοδο από το
ευρώ ανεξέλεγκτα, καταδεικνύοντας το κόστος εξό-
δου στην ίδια και στην Ευρώπη και αναδεικνύοντας

την πιθανότητα διάλυσης της Ευρωζώνης (με μαζικές απο-
σύρσεις καταθέσεων από Ισπανία και Ιταλία και επιθέσεις κερ-
δοσκόπων στις οικονομίες τους). Υπάρχουν μελέτες που
υπολογίζουν ότι το κόστος αυτό είναι περίπου ένα τρισεκα-
τομμύριο ευρώ ή λίγο παραπάνω. Όμως το νούμερο δεν έχει
και μεγάλη σημασία. Πρέπει να γίνει σαφές ποιος πληρώνει

τι. Αλήθεια, ποιο κόμμα με τα λεφτά που εισέπραξε π.χ. για
τις εκλογές χρηματοδότησε μία τέτοια μελέτη; Το κόστος δε
αυτό δεν είναι μόνον οικονομικό. Είναι και κοινωνικό και πο-
λιτικό. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι έξοδος της Ελλάδας από την
Ευρωζώνη θα επηρεάσει τόσο αρνητικά τη διεθνή οικονομία,
που ο πρόεδρος Ομπάμα δεν θα επανεκλεγεί. Ευτυχώς, άλλοι
το ξέρουν καλύτερα από εμάς. Γι’ αυτό και η αμερικανική κυ-
βέρνηση ασκεί πίεση εκεί όπου πραγματικά πρέπει: στη Γερ-
μανία. 

Ενδεχομένως, χάθηκε μετά τις εκλογές μία μεγάλη ευ-
καιρία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενορχη-
στρώσει μαζί με τους πολιτικούς αρχηγούς ένα παίγνιο

άσκησης πίεσης προς τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την ΕΚΤ.
Η Ελλάδα θα μπορούσε, τέλος, να βγει από την Ευρωζώνη
με οργανωμένο τρόπο και να πάρει στα χέρια της και τη νομι-
σματική και τη δημοσιονομική της πολιτική. Ίσως εάν είχε μεί-
νει εκτός ευρώ η Ελλάδα, να ήταν πολύ πιο ικανή να
αντιμετωπίσει τα σημερινά προβλήματα. Όμως, τώρα είναι
μέλος της και το κόστος εξόδου θα είναι μεγάλο (και όχι μόνο
για την Ελλάδα). Παρ' όλα αυτά, όσο υπομένει την εξαθλίωση,
όλο και περισσότερο το κόστος εξόδου αρχίζει να ξεπερνιέται
από το κόστος εφαρμογής των επαχθέστατων μέτρων του
Μνημονίου. Είναι μέτρα ανάλογα με τις αποζημιώσεις που
είχε απαιτήσει η Γαλλία από την ηττημένη Γερμανία μετά τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και που πεισματικά επέμενε να εισπρά-
ξει παρά τα αποτελέσματα που είχαν αυτά μέσα στη Γερμανία.
Είναι τα μέτρα που έφεραν την άνοδο του ναζισμού (κάτι που
ίσως φοβίζει τη σημερινή Γερμανία περισσότερο από οτιδή-
ποτε άλλο) και τελικά τη χρεοκοπία της και την εισβολή της
Γαλλίας στην περιοχή του Ρουρ, για να αναλάβει την παρα-
γωγή του ατσαλιού και άλλες βιομηχανίες της Γερμανίας. Τα
μέτρα που τελικά έφεραν (μαζί με την εμμονή στον κανόνα
του χρυσού) την κρίση και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η έξοδος δεν είναι εύκολη, δεν είναι όμως και αδύνατη. Μά-
λιστα, δεν είναι απαραίτητο καν, σε πρώτη φάση τουλάχιστον,
η χώρα να εγκαταλείψει το νόμισμα παρά μόνον ως όχημα

Δυστυχώς, οι επιλογές που έχουν γίνει (και στην Ελλάδα και
αλλού) οδηγούν με μαθηματική βεβαιότητα στη χειρότερη δυνατή
εναλλακτική. Και δεν φταίει μόνο η Ελλάδα και οι Έλληνες γι’
αυτό. Το κοινό νόμισμα είναι ένα απαραίτητο βήμα στην ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση, έχει όμως δομηθεί λάθος ή ατελώς και, δυ-
στυχώς, διαφαίνεται να έχει ένα βαγκνερικό τέλος. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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συναλλαγών, αλλά να το διατηρήσει ως μέσο παρέμβασης
(αλλά μόνο μέσω της ΕΚΤ), ως μέσο τιμολόγησης εξαγωγών,
ως διεθνές μέσο ρευστότητας στις τράπεζες, ως μέσο ορι-
σμού αποθεμάτων. Μπορεί η χώρα να εκδώσει γραμμάτια για
να συμπληρώσει την έλλειψη ρευστότητας (έκδοση IOU’s και
πληρωμή μέρους των υποχρεώσεών της με αυτά). (Αυτό
ίσως αναγκαστεί να το κάνει ούτως ή άλλως εάν τα μέτρα του
Μνημονίου εξαθλιώσουν τα δημόσια ταμεία και άλλο.) Εναλ-
λακτικά, θα πρέπει γρήγορα και τακτικά να εκδώσει νέα νομί-
σματα (αρχικά θα μπορούσε ακόμη και να σφραγίζει κάθε
χαρτονόμισμα ώστε να μετατρέπεται στο νέο νόμισμα). Θα
πρέπει επίσης να μετατρέψει όλα τα εγχώρια συμβόλαια, δά-

νεια, επιταγές στο νέο νόμισμα. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές
λύσεις που μπορούν και πρέπει να εξεταστούν. Ίσως χρειαστεί
οι τράπεζες να κλείσουν για μερικές ημέρες ή να εφαρμο-
στούν προσωρινά ακόμη και αστυνομικού χαρακτήρα μέτρα.
Σίγουρα δεν πρόκειται για μια ευχάριστη κατάσταση και θα
υπάρξουν μερικοί μήνες εξαιρετικά δύσκολοι. Όμως, αμέσως
μετά και εφόσον η κατάσταση σταθεροποιηθεί, θα μπορεί
πάλι η χώρα να ελέγχει αυτοδύναμα τη δημοσιονομική και
νομισματική πολιτική της, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά
της, να πετύχει αύξηση της απασχόλησης και ανάπτυξη και
τότε να θέσει και ένα πρόγραμμα εξυγίανσης και αναδόμησης
του παραγωγικού της μοντέλου. Η Αργεντινή κατάφερε μέσα
σε τρία χρόνια να αυξήσει τις εξαγωγές της δύο ή τρεις φορές.
Ενώ η Ισλανδία ζει, τρία χρόνια μετά τη χρεοκοπία της, μια
ανάπτυξη της τάξης του 4,8% (ανεργία 6,3%, σχεδόν δομική!).
Αλλά όλα αυτά, πάντως, και με την προοπτική να λυθεί το
πρόβλημα της έλλειψης συνολικής ζήτησης προϊόντων (lack
of aggregate demand) και σε όλες τις χώρες, ώστε η αντα-
γωνιστικότητα να έχει ουσιαστικό νόημα.
Δυστυχώς, όμως, οι επιλογές που έχουν γίνει (και στην Ελ-
λάδα και αλλού) οδηγούν με μαθηματική βεβαιότητα στη χει-
ρότερη δυνατή εναλλακτική. Και δεν φταίει μόνο η Ελλάδα
και οι Έλληνες γι’ αυτό.

Το κοινό νόμισμα είναι ένα απαραίτητο βήμα στην πολυ-
πόθητη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έχει όμως δομηθεί
λάθος ή ατελώς και, δυστυχώς, διαφαίνεται να έχει ένα

βαγκνερικό τέλος. Για να διασωθεί (και να μπορέσουν να λη-
φθούν αποτελεσματικά τα μέτρα νομισματικής και δημοσιο-
νομικής πολιτικής που αναφέραμε νωρίτερα) απαιτείται
άμεσα πλέον δημοσιονομική ένωση, ενοποίηση των ελλειμ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απαιτούνται ηγέτες αντάξιοι των περιστάσεων, ηγέτες της ολκής του Ρομπέρ Σουμάν και του Κόν-
ραντ Αντενάουερ, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα. Το δίλημμα της Ελλάδας δεν είναι
ευρώ ή εθνικό νόμισμα. Αν η Ελλάδα αποφασίσει να ανατρέψει το Μνημόνιο, θα το κάνει με εγκα-
τάλειψη του ευρώ. Αν αποφασίσει να μείνει στο Μνημόνιο, θα οδηγηθεί εκ των πραγμάτων στην
εγκατάλειψη του ευρώ.

μάτων και των χρεών της Ευρωζώνης (και έκδοση ευρωομο-
λόγων), προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμι-
κού μέσα στην Ευρωζώνη και ένας μηχανισμός
ανατροφοδότησης προς τις ασθενέστερες οικονομίες της πε-
ριφέρειας (βασικά, εάν υπάρχει μία χώρα που θα έπρεπε να
βγει από το ευρώ αυτή είναι η Γερμανία, που όμως δεν μπορεί
να επιζήσει με ένα εξαιρετικά ισχυρό νόμισμα χωρίς «εσωτε-
ρική» αγορά)... Όμως, πιο πολύ από όλα, απαιτούνται ηγέτες
με όραμα και θέληση, απελευθερωμένοι από τα συμπλέγματα
του παρελθόντος και της καταγωγής τους, από τους εγκλω-
βισμούς των προσωπικών πολιτικών επιλογών τους και των
μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Απαιτούνται ηγέτες αντάξιοι
των περιστάσεων, ηγέτες της ολκής του Ρομπέρ Σουμάν και
του Κόνραντ Αντενάουερ, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν
σήμερα.
Το δίλημμα της Ελλάδας δεν είναι ευρώ ή εθνικό νόμισμα. Αν
η Ελλάδα αποφασίσει να ανατρέψει το Μνημόνιο, θα το κάνει
με εγκατάλειψη του ευρώ. Αν αποφασίσει να μείνει στο Μνη-
μόνιο, θα οδηγηθεί εκ των πραγμάτων στην εγκατάλειψη του
ευρώ. Το πραγματικό δίλημμα της Ελλάδας είναι αν αντέχει
να υπομείνει το(τα) Μνημόνιο(α) μέχρι κάποιος από μηχανής
θεός θέσει τέλος στην ελληνική τραγωδία. Το Μνημόνιο προ-
βλέπει μέτρα που είναι αναγκαία για την ελληνική οικονομία
μακροπρόθεσμα, που όμως βραχυπρόθεσμα είναι οικονομικά
ανέφικτα και κοινωνικά ανήθικα. Δυστυχώς, θα οδηγήσουν
στην κατάρρευση του ίδιου του συστήματος που προσπα-
θούν να διατηρήσουν. 
Γι’ αυτό και όταν ακούω «πολύ σοβαρούς» ανθρώπους να
φωνάζουν αφελώς: 
Προσαρμογή! Προσαρμογή! Προσαρμογή! 
Εγώ λέω: Brace! Brace! Brace!
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Κρίση και πολιτισμός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στη σημερινή οικονομική συγκυρία και τη βαθύτατη
κοινωνική κρίση που υποβάλλεται η Ελλάδα, η ανα-
ζήτηση πορείας προς το μέλλον αποδεικνύεται κάτι

παραπάνω από επιτακτική. Η συζήτηση για την ανάπτυξη
και τη δημιουργία προϋποθέσεων για έξοδο της χώρας
από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία βρίσκεται σταθερά
παρούσα. Σε μια χώρα με μακρόχρονη ιστορία, η συζή-
τηση θα έπρεπε να ξεκινά ακριβώς από αυτό το δεδομένο:
την ιστορία της. Η ιστορία της Ελλάδας καλύπτει μεγάλο χρο-
νικό εύρος, εμπλέκει όλες τις χρονικές περιόδους της ανθρώ-
πινης ιστορίας, είναι έντονη και ποικίλη, παρουσιάζει
μεταβολές και διακυμάνσεις, δεν εμφανίζει χρονικά κενά και
λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος σε ένα ευρύ γεωγραφικό
φάσμα. Μαζί με την ιστορία έρχεται και ο πολιτισμός, για τον
οποίο στα λόγια είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι ως λαός, στην
πράξη, πολύ λίγα κάνουμε για να τον διατηρήσουμε, να τον
αναπαραγάγουμε, να τον φροντίσουμε και να τον αναδεί-
ξουμε σε αυτό που πιστεύουμε ότι αξίζει να είναι. Σπανίως
αποτελεί πρωταρχική φροντίδα μας. Και ιδιαίτερα σε περιό-
δους κρίσης, είναι το πρώτο που ξεχνάμε, ακόμη και αν απο-
τελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης. Μέσα
από τον πολιτισμό αναπνέουμε και μέσα από την ιστορία χα-
ράζουμε το μέλλον μας.

Ωστόσο, ενώ η Ελλάδα και οι Έλληνες παράγουν διαρ-
κώς πολιτισμό, αυτός ποτέ δεν αποτέλεσε άμεση
προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας ή του επιχειρη-

ματικού και οικονομικού κόσμου. Ο ελληνικός πο-
λιτισμός και η ιστορία μας είναι η αιχμή του

δόρατος για τον τουρισμό, αλλά από την
ελληνική κοινωνία δεν αντιμετωπίστηκε

ποτέ ως το επίκεντρο του οικονομικού,
πολιτικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέρο-

ντος. Ποτέ δεν ενδιαφερθήκαμε
πραγματικά για την άνοδο του πο-
λιτιστικού επιπέδου, για τη βελ-
τίωση των παρεχόμενων εκπαιδευ-
τικών υπηρεσιών, για την επαρκή
χρηματοδότηση φορέων και ορ-
γανισμών και τη σωστή εκπαί-

δευση της νέας και των παλαιότερων γενεών. Στις καλές επο-
χές που πέρασαν, δίδονταν κάποια ποσά για τη λειτουργία
και τη δράση φορέων, οργανισμών, ιδρυμάτων και μουσείων.
Ωστόσο, δεν υπήρχε κρατική πολιτική με όραμα. Ο πολιτι-
σμός και η ιστορία δεν έπεισαν ότι είναι απαραίτητα σε έναν
πληθυσμό για να επιβιώσει και να προχωρήσει μπροστά. Και
την εποχή της κρίσης που βιώνουμε, ο πολιτισμός και η ιστο-
ρία θεωρούνται πολυτέλειες. Ίσως είναι καιρός να σκεφτούμε
ότι χωρίς αυτές τις πολυτέλειες δεν έχουμε, ως κοινωνία, τον
συνεκτικό ιστό που θα μας κρατήσει ενωμένους. Δεν έχουμε
αυτογνωσία να κατανοήσουμε πώς φτάσαμε έως εδώ και δεν
έχουμε τη γνώση τού πώς μπορούμε να προχωρήσουμε
μπροστά. Δεν είναι η πρώτη κρίση που γνωρίζει η Ελλάδα, η
ιστορία της δεν είχε μόνο βήματα μπροστά αλλά και πολλά
βήματα προς τα πίσω. Η γνώση του παρελθόντος μπορεί να
μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τους τρόπους με τους οποίους
φτάναμε στην υπέρβαση και τη δημιουργία, το πώς ξεπερ-
νούσαμε τις διαχωριστικές γραμμές που μόνοι μας βάζαμε
εντός της κοινωνίας και πώς αντιστεκόμασταν σε ηττοπαθείς
στάσεις. Είναι σημαντικό για μια κοινωνία να γνωρίζει τα
λάθη της, να μαθαίνει από το παρελθόν, για να μην πλανάται
από θεωρίες και εικασίες.

Στην Ελλάδα έχουμε πολλά μουσεία, συχνά μικρά,
ανοργάνωτα και υποχρηματοδοτούμενα, χωρίς δυνα-
τότητες δράσης και σύνδεσης με την κοινωνία. Έχουμε

πολλά πανεπιστήμια με ίδια διδακτικά αντικείμενα και πολυ-
διάσπαση στην έρευνα. Έχουμε πολλά ιδρύματα με δικά τους
προγράμματα. Θα πρέπει να σκεφτούμε αν μπορούμε να
έχουμε ένα εθνικό προϊόν που λέγεται πολιτισμός, το οποίο
μπορεί να πουληθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτε-
ρικό. Η Ελλάδα προσελκύει τουρίστες για το παρελθόν της,
κάτι που συχνά ξεχνάμε όταν συζητάμε για τουριστική πολι-
τική και ανάπτυξη. Θα μπορούσε να προσελκύσει φοιτητές
που θέλουν να συνδυάσουν τις σπουδές με τη γνώση του
τόπου. Θα έπρεπε να αρχίζουμε τη συζήτηση για την ανά-
πτυξη από τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο τόπος,
και αυτά είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν και χειρίζονται τον
πολιτισμό και την ιστορία του. 

Tης Κατερίνας Παπακωνσταντίνου
Δρος Ιστορίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 9 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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Με αφορμή τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια
2012», που ανοίγει τις πύλες της τον Ιούνιο, πι-
στεύουμε πως είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητή-

σουμε σε βάθος τα προβλήματα της
ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής
βιομηχανίας, καθόσον στο χώρο της ναυ-
τιλιακής δραστηριότητας δραστηριοποι-
ούνται και οι Έλληνες επιχειρηματίες των
ναυπηγείων, των ναυπηγοεπισκευαστι-
κών μονάδων και όλων των υποστηρικτι-
κών κλάδων προμηθειών και υπηρεσιών.
Η σημερινή οικονομική κρίση ανέδειξε την ανεύθυνη και απο-

σπασματική κρατική πολιτική, που έχει οδηγή-
σει στην αποβιομηχάνιση της χώρας και στη

διάλυση των υποδομών και του εξοπλι-
σμού της επισκευαστικής ζώνης,

κάτι που ολοκλήρωσαν με τη
δράση τους ανεύθυνες και
κομματικοποιημένες εργατι-
κές ενώσεις.

Σε αυτήν την άσχημη συ-
γκυρία, οι ναυπηγοεπι-

σκευαστικές επιχειρή-
σεις καταβάλλουν

υπεράνθρωπες

προσπάθειες να επιβιώσουν, στοχεύοντας σε μια εξωστρεφή
δραστηριότητα ή αλλαγή του αντικειμένου της δραστηριότη-
τάς τους.

Δυστυχώς, παρά τις αλλαγές που συντελούνται σε επί-
πεδο εργασιακών σχέσεων, λόγω Μνημονίου, η προ-
σαρμογή στα νέα δεδομένα και ο εξορθολογισμός των

αμοιβών δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Το εργατικό κόστος, οι ασφαλιστικές εισφορές και τα χρημα-
τοοικονομικά έξοδα παραμένουν υψηλά, ενώ οι γραφειοκρα-
τικές αγκυλώσεις και η αναποτελεσματική εμπλοκή πολλών
συναρμόδιων υπουργείων για το ίδιο θέμα δημιουργούν πρό-
σθετα αντικίνητρα.
Σε συλλογικό και θεσμικό επίπεδο, η Ομοσπονδία και οι ερ-
γοδοτικές ενώσεις έκαναν προσπάθειες για την αναβάθμιση
της λειτουργίας της Ζώνης, την επανεκκίνηση της λειτουργίας
του εμπορικού τμήματος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και
τη διασφάλιση της λειτουργίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Η κυβέρνηση αρνείται ή αδυνατεί να δώσει λύση στις εντολές ή
απαγορεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαχωρισμό των
περιουσιακών στοιχείων, εκποίηση των εμπορικών και άρση της
15ετούς απαγόρευσης.

Του Θεόδωρου Πιτσιρίκου 
Προέδρου Ένωσης Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά, 

μέλους του ΕΒΕΠ

ΘΕΜΑ

Η ανεύθυνη κρατική πολιτική 
οδήγησε στη διάλυση 
της επισκευαστικής ζώνης

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 9 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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Ως πρόεδρος της Ένωσης  Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά
και μέλος του Δ.Σ. του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιά, θεωρώ κρίσιμο και άμεσης προτεραιότητας ζήτημα
τη λειτουργία του εμπορικού τμήματος των Ναυπηγείων Σκα-
ραμαγκά. 

Ηδραστηριότητα των ναυπηγείων ως κατασκευαστή
πολεμικού υλικού αποκλειστικά για το ελληνικό ναυ-
τικό -όπως αποφασίστηκε το 2010- έχει οδηγήσει

στην κατάρρευση της ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας,
γιατί περιορίζει τη δυναμική τής μονάδας, δεν δημιουργεί οι-
κονομίες κλίμακος και απαξιώνει ή αδρανοποιεί την παραγω-
γική βάση των ναυπηγείων. 
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση αρνείται ή αδυνατεί να δώσει
λύση στις εντολές ή απαγορεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, εκποίηση
των εμπορικών και άρση της 15ετούς απαγόρευσης και 
εμπορικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, παραμένουν σε
αδράνεια βασικοί τομείς δράσης των ναυπηγείων, όπως η
εταιρεία τροχαίου υλικού, ενώ έχουν αφεθεί στην τύχη τους
160 εργαζόμενοι της εταιρείας, οι οποίοι μαζί με τους 1.200

των ναυπηγείων παραμένουν σε ομηρία και χρησιμοποιού-
νται κατά περίπτωση είτε από τον ιδιοκτήτη των ναυπηγείων
είτε από την κυβέρνηση.

Αναλάβαμε την πρωτοβουλία για σύσταση της κοινο-
πραξίας των επιχειρήσεων της Ζώνης με σκοπό τη
συμμετοχή στη ΝΑΥΣΟΛΠ, που θα αναλάβει την ορ-

γάνωση, ανάπτυξη και διαχείριση κάθε ζητήματος σχετικού
με την αξιοποίηση και αναβάθμιση των υποδομών της Ζώνης.
Δυστυχώς, η ΝΑΥΣΟΛΠ, μη διαθέτουσα κεφάλαια, προσωπικό
και δομές, δεν μπορεί να προωθήσει τους παραπάνω στόχους.
Προτείναμε, όπως και άλλοι φορείς, τη δημιουργία ιδιωτικού
φορέα ναυπηγικής βιομηχανίας, με σκοπό τη χάραξη εθνικής
ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής πολιτικής. 
Πιστεύω πως τα παραπάνω ζητήματα πολιτικής πρέπει να 
αντιμετωπιστούν σε υψηλό επίπεδο μεταξύ κυβέρνησης και
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εμπειρία μου από τις μέχρι σήμερα
επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες δείχνει απροθυμία 
χειρισμού του θέματος, είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω εξυ-
πηρέτησης διαφόρων σκοπιμοτήτων. 
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Στρατηγικές επικοινωνίας σε περιόδους κρίσεων

ΗΜΕΡΙΔΑ

Η ημερίδα αποτέλεσε μια εκδήλωση των «Ναυτικών Χρονικών» και του ΕΔΙΝΑΛΕ στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων για την Ημέρα Εμπορικού Ναυτικού, μία σημαντική πρωτοβουλία του ΝΕΕ που αφορά στη βελ-
τίωση της δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας μας. Όπως δήλωσε ο διευθυντής των «Ναυτικών Χρονικών»
κ. Ηλίας Μπίσιας στην ομιλία του: 
Η Ημέρα Εμπορικού Ναυτικού, μια πρωτοβουλία του ΝΕΕ, αποτελεί την αιχμή του δόρατος της επικοι-
νωνιακής στρατηγικής του ελληνικού εφοπλισμού και της ναυτεργασίας. Ξεκίνησε πριν από λίγα μόλις
χρόνια, μετά από πρωτοβουλία της διοικούσας επιτροπής του ΝΕΕ, με σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας
εικόνας της ναυτιλίας, την προβολή της ναυτικής μας παράδοσης και την προσέλκυση των νέων στα επαγ-
γέλματα της θάλασσας.
Η πρωτοβουλία του ΝΕΕ είχε εξαιρετική απήχηση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με αποτέλεσμα η αν-

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 9 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Στον γενέθλιο τόπο της μεγάλης ελληνικής ναυτικής παράδοσης, το νησί της Χίου,
τo περιοδικό «Ναυτικά Χρονικά» διοργάνωσε την Τετάρτη 16 Μαΐου ημερίδα με
θέμα «Στρατηγικές επικοινωνίας σε περιόδους κρίσεων».
Η ημερίδα διεξήχθη υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και
Λιμενικών Επιχειρήσεων (Πανεπιστημίου Αιγαίου) και πραγματοποιήθηκε στο αμ-
φιθέατρο της Σχολής των Επιστημών Διοίκησης του πανεπιστημίου, για πρώτη
φορά στην πόλη της Χίου. 

Χορηγοί 
και Υποστηρικτές 

της εκδήλωσης
ANANGEL
MARITIME SERVICES INC.



    τιπρόεδρος του Ε.Κ., ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα, και ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μπαρόζο, να θε-
σπίσουν την πανευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας.

Επιχειρησιακή επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις

Οι έννοιες της εικόνας και της φήμης είναι πιθανώς οι σημα-
ντικότεροι άξονες που αφορούν την επιστήμη της επιχειρη-
σιακής επικοινωνίας και των δημόσιων σχέσεων. 
Σε αυτό ακριβώς το σημείο η επιχειρησιακή επικοινωνία, μια
σχετικά νέα επιστήμη, διαχωρίζει το πεδίο δράσης της με την
επιστήμη του μάρκετινγκ, το οποίο έρχεται να θεσπίσει και με-
τέπειτα να υποστηρίξει και, ενδεχομένως, να ανελίξει την ταυ-
τότητα μιας επιχείρησης, των προϊόντων ή δραστηριοτήτων
τους με κύριο σκοπό τη βελτίωση των πωλήσεών τους.
Οι σχέσεις με τον Τύπο, με την τοπική κοινωνία, η εταιρική
κοινωνική ευθύνη, η διαχείριση κρίσεων, οι εσωτερικές δη-
μόσιες σχέσεις, η πολιτική επικοινωνία με το κράτος ή με ομά-
δες συμφερόντων, ακόμα και η διοργάνωση εκδηλώσεων και
η συμμετοχή σε εκθέσεις είναι ανάμεσα στην πλούσια θεμα-
τολογία που υποστηρίζει και θεραπεύει η συγκεκριμένη επι-
στήμη, ξεπερνώντας πλέον την εμπειρική διάστασή της. 
Η εμπειρία των υπευθύνων επικοινωνίας ή δημόσιων σχέ-
σεων έρχεται πλέον να υποστηριχθεί από χρήσιμες επιστη-
μονικές τεκμηριώσεις και μεθοδολογίες που προτείνουν
συγκεκριμένες στρατηγικές.
Στη ναυτιλία, οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνία δεν είναι
άγνωστες έννοιες. Οι σχέσεις με τους ναυλωτές και τους ερ-
γαζομένους υπήρξαν, εδώ και δεκαετίες, ιδιαίτερα στενές και
μεθοδευμένες. Οι σχέσεις με την κοινωνία, όμως, πέραν μιας
μικρής περιόδου τη δεκαετία του '70, δεν ήταν ιδιαίτερα δο-
μημένες.
Σήμερα η ναυτιλία ξεπερνά τον εαυτό της και οδηγείται σε
νέες υπερβάσεις.
Η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, η εισαγωγή
νέων εφοπλιστών στη χρηματιστηριακή αγορά, οι αυστηρές
επιθυμίες των ναυλωτών, οι επιταγές για εξωστρέφεια και
διαφάνεια της Ε.Ε., αλλά και άλλων περιφερειακών οργανι-
σμών, αλλάζουν τη στρατηγική των ναυτιλιακών εταιρειών
ως προς τις δημόσιες σχέσεις τους.
Πώς ανταποκρίνονται όμως οι ναυτιλιακές εταιρείες καθώς
και η ναυτική οικογένεια γενικότερα σε θέματα επικοινωνίας
και δημόσιων σχέσεων; Τι μπορούμε να διδαχθούμε από άλ-
λους οικονομικούς κλάδους;
Οι ερωτήσεις αυτές απαντήθηκαν στο συγκεκριμένο συνέ-
δριο, το οποίο είχε σκοπό η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει
ένα ετήσιο Forum, όπου επαγγελματίες στο χώρο της επικοι-
νωνίας και των δημόσιων σχέσεων θα μπορούν να αναπτύσ-
σουν στα μέλη της εκπαιδευτικής και φοιτητικής κοινότητας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και της ΑΕΝ της Χίου, τις
σημερινές προκλήσεις στον κλάδο των δημόσιων σχέσεων.
Οι ομιλητές-προσκεκλημένοι της εκδήλωσης εστιάστηκαν σε

σύγχρονες πρακτικές στο χώρο της επικοινωνίας και ανέπτυ-
ξαν παραδείγματα από τον επιχειρηματικό χώρο όπου δρα-
στηριοποιούνται.
Εκ μέρους της κυβέρνησης ο δρ Θάνος Πάλλης, γενικός
γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, στο χαιρετισμό
του αναφέρθηκε στο ελληνικό ναυτιλιακό παράδειγμα, το
οποίο διαχρονικά συνεχίζει να πρωτοπορεί, να επιχειρεί, να
απασχολεί και να προσφέρει στη χώρα, αλλά και στον κόσμο
όλο, μεταφέροντας με ασφάλεια τα εμπορεύματα με τρόπο
οικονομικό, ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικό. 
Στη συνέχεια, ο κ. Πάλλης ανάπτυξε τα κίνητρα που θα οδη-
γήσουν στην έξοδο από την κρίση μέσα σε ένα διεθνοποι-
ημένο περιβάλλον, και αυτά είναι: 
Ένα αποδοτικό ναυτιλιακό επιχειρηματικό περιβάλλον, που
θα ευνοήσει τον τρόπο λειτουργίας, και ως αποτέλεσμα τις
επενδύσεις, η παρουσία ποσοτικά επαρκών και ποιοτικά εκ-
παιδευμένων ναυτικών και εργαζομένων στη στεριά και η
ανάπτυξη των λιμενικών και παραναυτιλιακών υπηρεσιών.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο γ.γ. ευχήθηκε να αποτελέσει
ο εορτασμός της Ημέρας της Ναυτιλίας έναυσμα της Πολιτείας
να κινηθεί με σταθερό προσανατολισμό και να εξασφαλίσει ότι
η ελληνική ναυτιλία θα συνεχίσει να «συνδέει τον κόσμο, να
υπηρετεί το έθνος και να ηγείται ενός βιώσιμου μέλλοντος»,
όπως είναι και το σύνθημα των φετινών Ποσειδωνίων.
Στην ομιλία του, η οποία επικεντρώθηκε στη ναυτική εκπαί-
δευση, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμ-
πορικού Ναυτικού, Γιώργος Βλάχος, σημείωσε ότι «για την
είσοδο στο επάγγελμα του ναυτικού, πρώτο βήμα παρέμβα-
σης είναι η ριζική αναμόρφωση και αναδιάρθρωση της ναυ-

Ιωάννα Βώβου (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Στ. Μιχαηλίδης (Ίδρυμα Μ. Τσά-

κου), Ευ. Ξυδέας (ΤΝΕΥ), Σ. Μπαβέας (Greek Challenge), M. Λεκάκου

(ΤΝΕΥ), Φ. Μπαντιμαρούδης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Ελ. Ιακωβάκη

(ΤΝΕΥ), Ιω. Μπίσια («Ν.Χ.»), Γ. Βλάχος (ΠΕΠΕΝ), Θ. Πάλλης (γ.γ. Λιμένων

ΥΠΑΝ), Ιω. Πελεκανάκης (Carbon Positive), Ά. Κάτσικα (Εuronav) και Η.

Μπίσιας.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 9 7 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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ΗΜΕΡΙΔΑ

τικής εκπαίδευσης, η οποία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει
τον πόλο έλξης προς το ναυτικό επάγγελμα.
»Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι σήμερα, παρά τις τεράστιες
προσπάθειες που καταβάλλονται, παρά την αποδεδειγμένη
βούληση όλων των παραγόντων και φορέων της ναυτιλίας,
παρά τα οποιαδήποτε διαφημιστικά σλόγκαν, η ναυτική εκ-
παίδευση βρίσκεται καθηλωμένη σε εποχές προ πολλού ξε-
περασμένες. Και αυτό είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο ο
νέος προβληματίζεται για να ακολουθήσει το ναυτικό επάγ-
γελμα», επισήμανε ο κ. Γιώργος Βλάχος.
Επίσης, από το χώρο της ναυτιλίας, η υπεύθυνη ανθρώπινου
δυναμικού της Euronav κ. Άννα Κάτσικα, ανέπτυξε θέμα σχε-
τικό με την εξωστρέφεια του κλάδου.
Από το χώρο των αερομεταφορών μίλησε η κ. Ρένα Σωτηριάδου,
Head of Marketing Olympic Air, ενώ από το χώρο του τουρισμού ο
κ. Γιάννης Ξενάκης, Communications Manager Fegoudakis Group.
Από το χώρο των υπηρεσιών ο κ. Γιάννης Πελεκανάκης, Busi-
nesses Affair Manager Carbon Positive, και από το χώρο του
ναυταθλητισμού ο κ. Σωτήρης Μπουζέας, διευθύνων σύμ-
βουλος Greek Challenge, μετέφεραν στο κοινό τις εμπειρίες
τους σε θέματα δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας. 
Οι ακαδημαϊκοί ομιλητές της ημερίδας εστιάστηκαν στα γνω-
στικά αντικείμενα που ερευνούν και διδάσκουν: Ο αναπλη-
ρωτής καθηγητής Φιλήμων Μπαντιμαρούδης, πρόεδρος στο
Τμήμα Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου, τόνισε τη συμβολή του πολιτισμού ως μο-
χλού εξωστρέφειας για τη ναυτιλία μας και αναφέρθηκε στο
παράδειγμα των ναυτικών μουσείων.  
Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Λεκάκου (Τμήμα Ναυτι-
λίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου) μίλησε σχετικά με το πρόγραμμα Know Me, όπου
συμμετέχει το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο ερευνά θέματα
αναφορικά με τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας της ναυτερ-
γασίας και της ναυτιλιακής οικογένειας γενικότερα. 
Η λέκτορας Ιωάννα Βώβου, από το Τμήμα ΜΜΕ του Παντείου

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ, καπτ. Γιώργος Βλάχος. Οι κυρίες Ρένα Σωτηριάδου (Olympic Air) και Άννα Κά-

τσικα (Euronav).

Πανεπιστημίου, ανέλυσε το επίκαιρο θέμα της κρίσης για τα
ΜΜΕ, αλλά και την κρίση στα ΜΜΕ.
Ιδιαίτερα συγκινητική για τους οργανωτές και ομιλητές της ημε-
ρίδας ήταν η πολυάριθμη και αμείωτου ενδιαφέροντος συμ-
μετοχή των φοιτητών και των σπουδαστών στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου και στην ΑΕΝ της Χίου. 
Επίσης, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρό-
σωπος του Μητροπολίτη Χίου πατέρας Ιωάννης, ο αντιπρό-
εδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Πέτρος Φεγγουδάκης, ο
διευθυντής του Ιδρύματος Τσάκου, Σταύρος Μιχαηλίδης, ο
υποδιοικητής και ο διευθυντής Σπουδών της ΑΕΝ Χίου κ. Δα-
νιήλ, πλήθος εκπροσώπων του Λιμενικού Σώματος, της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας του
νησιού.
Η ανέλπιστα μεγάλη συμμετοχή της νέας γενιάς των ναυτελ-
λήνων εντυπωσίασε τους προσκεκλημένους και αποτέλεσε
ηθική επιβράβευση των προσπαθειών τόσο της διεύθυνσης
του περιοδικού «Ναυτικά Χρονικά» όσο και της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπη-
ρεσιών της Χίου. 
Όπως τόνισε ο διευθυντής των «Ναυτικών Χρονικών», Ηλίας
Μπίσιας, κλείνοντας την ημερίδα, πρωταγωνιστές της εκδή-
λωσης ήταν η παρευρισκόμενη νέα γενιά, που με το ενδιαφέ-
ρον της και την υπερβατικότητά της αποτελεί, σε αυτή την
γκρίζα και αβέβαιη περίοδο μια έκφανση αισιοδοξίας για όλη
την ελληνική κοινωνία. 
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεσμεύτηκαν στη συνέχιση
της παρουσίας και κυρίως του διαρκούς και αειθαλούς δια-
λόγου με τη νέα γενιά τόσο στην πόλη της Χίου όσο και στις
υπόλοιπες κοιτίδες ναυτικού πολιτισμού και παράδοσης της
χώρας μας. 
Χορηγοί και υποστηρικτές της εκδήλωσης: Anangel Maritime
Services, Aspida Maritime Security, Carbon Positive, Mar-
shall Islands Registry, Olympic Air.
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Έρευνα και πράσινη ανάπτυξη

Στο παρόν αφιέρωμα δημοσιεύονται οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητεςκαι οι εφαρμογές τους στον
ευρύτερο επιστημονικό τομέα της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Το αφιέρωμα είναι υπό την αιγίδα της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και με την
επιστημονική συμβολή του καθηγητή ΕΜΠ Χαρίλαου Ψαραύτη.

ΦΑΚΕΛΟΣ
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Πράσινοι διάδρομοι 
μεταφοράς εμπορευμάτων 
και το πρόγραμμα «SuperGreen»

θα πρέπει να εξασφαλίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της
συνθήκης».

Σύμφωνα με το σουηδικό Φόρουμ για την Εφοδιαστική,
«οι πράσινοι διάδρομοι στοχεύουν στη μείωση των επι-
πτώσεων στο περιβάλλον και το κλίμα αυξάνοντας

ταυτόχρονα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Δια-
θέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:
• Βιώσιμες λύσεις εφοδιαστικής με τεκμηριωμένη μείωση

των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων, υψηλή
ασφάλεια, υψηλή ποιότητα και ισχυρή απόδοση

• Ολοκληρωμένες λύ-
σεις εφοδιαστικής με
τη βέλτιστη αξιοποί-
ηση όλων των μέσων
μεταφοράς 
• Εναρμονισμένους κα-
νονισμούς σχετικά με
τη διαφάνεια για όλους
τους φορείς
• Συγκέντρωση των

εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών κατά
μήκος σχετικά μεγάλων διαδρομών

• Αποτελεσματικά και στρατηγικά τοποθετημένα σημεία με-
ταφόρτωσης, καθώς και μια προσαρμοσμένη υποστηρι-
κτική υποδομή, και

• Μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη και την επίδειξη καινο-
τόμων λύσεων εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφορικών συστημάτων και των σχετικών μοντέλων
και τεχνολογίας».

Η Συντονιστική και Υποστηρικτική Δράση SuperGreen χρημα-
τοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και στοχεύει στην υποστήριξη της
Επιτροπής για την περαιτέρω αποσαφήνιση της έννοιας των
πράσινων διαδρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων μέσα από
μια διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης διαδρόμων με τη
χρήση βασικών δεικτών επιδόσεων (Key Performance Indi-
cators - KPIs). 
Το έργο έχει αναληφθεί από μια κοινοπραξία 22 εταίρων από
13 ευρωπαϊκές χώρες, υπό τη διεύθυνση του Εργαστηρίου
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Των Γεώργιου Π. Παναγάκου 
και Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη 

Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών ΕΜΠ

Τι πραγματικά είναι ένας «πράσινος
διάδρομος»; Με τη στενή έννοια, ο
όρος είναι ακόμη ασαφής και μια

σημαντική συνεισφορά τής εν εξελίξει
έρευνας θα ήταν η κατάληξη σε έναν σαφή
και εφαρμόσιμο ορισμό. Δύο από τους
πλέον επίσημους ορισμούς είναι οι εξής:
Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την
Εφοδιαστική των Εμπορευματικών Μεταφορών της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, το οποίο εισήγαγε αυτή την έννοια, «... οι
διάδρομοι μεταφορών χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση
εμπορευματικής κίνησης μεταξύ σημαντικών κόμβων και από
σχετικά μεγάλες αποστάσεις. Κατά μήκος αυτών των διαδρό-
μων, η βιομηχανία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να προσφεύγει
στη συντροπικότητα (co-modality) και στις προηγμένες τεχνο-
λογίες ώστε να εξυπηρετείται η αυξανόμενη κίνηση με ταυ-
τόχρονη,  προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας και της
ενεργειακής απόδοσης. Οι πράσινοι διάδρομοι μεταφορών
θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις μεταφόρτω-
σης σε στρατηγικές θέσεις και σημεία εφοδιασμού, αρχικώς
για βιοκαύσιμα και, στη συνέχεια, για άλλες μορφές οικολο-
γικά φιλικής πρόωσης. Οι πράσινοι διάδρομοι θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν για πειραματισμό με περιβαλλοντικά φι-
λικές, καινοτόμους μονάδες μεταφοράς και με προηγμένες
εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (Intelligent
Transport Systems - ITS)... Η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρό-
σβαση σε διαδρόμους και σε εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης

Οι πράσινοι διάδρομοι μεταφορών θα
πρέπει να διαθέτουν επαρκείς εγκαταστά-
σεις μεταφόρτωσης σε στρατηγικές θέσεις
και σημεία εφοδιασμού, αρχικώς για βιο-
καύσιμα και, στη συνέχεια, για άλλες μορ-
φές οικολογικά φιλικής πρόωσης. 

ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Θαλασσίων Μεταφορών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολό-
γων Μηχανικών του ΕΜΠ. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει ιδιο-
κτήτες φορτίων, μεταφορείς, εταιρείες εφοδιαστικής, ιδιοκτήτες
και διαχειριστές υποδομών, περιβαλλοντικές οργανώσεις και
δημόσιες αρχές, συμβούλους, πανεπιστήμια και ερευνητικά
ιδρύματα. Συνολικά, η κοινοπραξία θα κινητοποιήσει πόρους
άνω των € 3 εκατ., με μια συμβολή της Ε.Ε. της τάξης των €
2,6 εκατ. Η διάρκεια του έργου είναι τριετής και ολοκληρώνεται
τον Ιανουάριο 2013. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο
προσφέρονται στην ιστοσελίδα http://www.supergreenpro-
ject.eu.
Το παρόν άρθρο έχει στόχο τη συνοπτική παρουσίαση της με-
θοδολογίας και των KPIs όπως έχουν εφαρμοστεί στη συ-
γκριτική αξιολόγηση μιας σειράς επιλεγμένων διαδρόμων.

Επιλογή διαδρόμων
Ένας αρχικός κατάλογος 60 πιθανών διαδρόμων συντάχθηκε
βάσει των έργων προτεραιότητος των Διευρωπαϊκών Δι-
κτύων μεταφορών (ΤΕΝ-Τ), του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Με-
ταφορών και προτάσεων των βιομηχανικών εταίρων του
έργου. Ύστερα από δύο προσπάθειες σύμπτυξης, ο αριθμός
των υποψήφιων διαδρόμων μειώθηκε σε 30. Με βάση πλη-
ροφορίες που συγκεντρώθηκαν γι' αυτούς τους 30 διαδρό-
μους, καθώς και κριτήρια, όπως το μήκος των διαδρόμων, ο
πληθυσμός που επηρεάζεται, ο όγκος εμπορευματικών μετα-
φορών, οι τύποι φορτίων που διακινούνται και η πολυτροπι-
κότητα, ο αριθμός και η σοβαρότητα των σημείων συμφόρη-
σης, γεωγραφικά εμπόδια, οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες
μεταφορών και πληροφοριών, η διαχείριση της εφοδιαστικής
αλυσίδας, έγινε μια προεπιλογή 15 διαδρόμων. Εξασφαλί-
στηκε μια ισορροπημένη κατανομή τόσο ως προς τη γεωγρα-
φική κάλυψη όσο και ως προς τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς
(οδικές, σιδηροδρομικές, ποτάμιες, ακτοπλοϊκές και ωκεάνιες

μεταφορές). Ο στόχος σε αυτό το στάδιο ήταν να επιλεγούν
οι διάδρομοι με τη μεγαλύτερη δυνατότητα βελτίωσης. 
Γι' αυτούς τους 15 προεπιλεγμένους διαδρόμους συνελέγη-
σαν περισσότερες πληροφορίες και έγινε μια λεπτομερέστερη
ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη θέματα χρήσεων γης, όπως το
ποσοστό της επιφάνειας του διαδρόμου που περιλαμβάνει
αστικές και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Η ανάλυση
οδήγησε στην επιλογή 9 διαδρόμων, που παρουσιάστηκαν σε
μια ημερίδα ειδικά οργανωμένη για το σκοπό αυτόν. Σε 
αντιστοιχία με σχόλια των συμμετεχόντων, οι επιλεγέντες διά-
δρομοι τροποποιήθηκαν με την προσθήκη τομέων που πα-
ρουσιάζουν ιδιαίτερα «πράσινα» χαρακτηριστικά.
Πέραν της γεωγραφικής και λειτουργικής ισορροπίας, το σύ-
νολο των επιλεγέντων διαδρόμων αποτελείται από ένα
μείγμα τόσο από περιβαλλοντικά προηγμένους διαδρόμους,
όσο και από εκείνους που παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό
βελτίωσης, δημιουργώντας ένα πεδίο κατάλληλο για τη δο-
κιμή εφαρμογής της μεθοδολογίας συγκριτικής αξιολόγησης
(benchmarking) που ανέπτυξε το έργο.
Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η επιλογή των διαδρόμων
αυτών έγινε μόνο για τους σκοπούς του SuperGreen και σε
καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται αυτό κάποια άμεση ή έμ-
μεση διάκριση, από την κοινοπραξία ή από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, των διαδρόμων αυτών έναντι οποιουδήποτε άλλου
διαδρόμου, σε σχέση με οποιαδήποτε κριτήρια, περιβαλλο-
ντικά, οικονομικά ή άλλα. 

Μέθοδος αξιολόγησης και KPIs
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που ανέπτυξε το έργο αποτελεί-
ται από τα εξής στάδια:
• Την αποσύνθεση του υπό εξέταση διαδρόμου σε αλυσίδες

μεταφορών 
• Τη συγκριτική αξιολόγηση αυτών των αλυσίδων με χρήση
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ενός αριθμού βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) και 
• Την ομαδοποίηση των υπολογισθέντων KPIs επιπέδου

αλυσίδας σε αντίστοιχους δείκτες επιπέδου διαδρόμου με
χρήση κατάλληλων βαρών

Η αρχική επιλογή των KPIs προέκυψε από μια διαδικασία που
περιελάμβανε την κατάρτιση ενός καταλόγου δεικτών από-
δοσης, την κατηγοριοποίησή τους σε διαφορετικές ομάδες
και το φιλτράρισμά τους κατά τη διάρκεια λεπτομερών εσω-
τερικών συζητήσεων. Οι δείκτες
αυτοί, ομαδοποιημένοι σε πέντε
τομείς (απόδοση, ποιότητα υπη-
ρεσιών, περιβαλλοντική βιωσι-
μότητα, επάρκεια υποδομών και
κοινωνικά θέματα), αφενός μεν,
αποτέλεσαν αντικείμενο εκτε-
νούς συζήτησης μεταξύ των
μελών της συμβουλευτικής επι-
τροπής του έργου, αφετέρου δε,
εκτέθηκαν σε δημόσιο διάλογο
κατά τη διάρκεια δύο περιφερειακών ημερίδων. Αποτέλεσμα
των διεργασιών αυτών ήταν η εκτίμηση πως η προτεινόμενη
μέθοδος είναι αποδεκτή με κάποιες επιμέρους διαφοροποι-
ήσεις, ενώ οι δείκτες απόδοσης καλύπτουν όλες τις βασικές
πτυχές του προβλήματος. Ωστόσο, υπήρξε επίσης μια γενική
αίσθηση πως οι προτεινόμενοι KPIs ήταν πολύ φιλόδοξοι και
έχρηζαν απλοποίησης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η πρακτική αξία
της μεθόδου. Υπό αυτή την έννοια, η μείωση του αριθμού των
KPIs σε ένα πιο εύχρηστο υποσύνολο θεωρήθηκε μια επιθυ-
μητή εξέλιξη.
Μετά ένα ακόμη φιλτράρισμα των KPIs, ένα αναθεωρημένο
υποσύνολο παρουσιάστηκε σε μια τρίτη περιφερειακή ημε-
ρίδα του SuperGreen, που διοργανώθηκε στο Malmö της
Σουηδίας υπό την αιγίδα του σουηδικού υπουργείου Μετα-
φορών. Ο στόχος ήταν να τεθούν οι βάσεις για συνεργασία
με τις σουηδικές πρωτοβουλίες πράσινων διαδρόμων στην
περιοχή της Βαλτικής και ταυτόχρονα να επωφεληθεί το έργο
από τις αντιδράσεις ενός ακροατηρίου άμεσα ή έμμεσα εκτε-

θειμένου στην έννοια των πράσινων διαδρόμων εμπορευμα-
τικών μεταφορών. Το σύνολο των δεικτών, όπως προέκυψε
από αυτή τη διαδικασία και επιβεβαιώθηκε σε τέταρτη περι-
φερειακή ημερίδα στο Sines της Πορτογαλίας, παρουσιάζεται
στον πίνακα 1. 

Αποτελέσματα της αξιολόγησης
Ο διάδρομος Brenner, που εκτείνεται από το Malmö (SE) προς

Παλέρμο (IT) με διακλαδώσεις
από Σάλτσμπουργκ (ΑΤ) προς
Τεργέστη (ΙΤ) μέσω του άξονα
Tauern, και από την Μπολόνια
(IT) στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη
(GR) μέσω των λιμένων της
Αδριατικής και του Ιονίου, επε-
λέγη ως πιλοτική εφαρμογή για
τον έλεγχο της μεθοδολογίας.
Τα ακόλουθα βήματα ακολου-
θήθηκαν:

• Το πέρασμα Brenner (Μόναχο - Βερόνα) επελέγη ως το
κρίσιμο τμήμα του διαδρόμου.

• Συνελέγησαν από τη βιβλιογραφία στοιχεία εμπορευματι-
κών ροών κατά μήκος αυτού του κρίσιμου τμήματος.

• Βάσει των στοιχείων αυτών εντοπίστηκε ένας μικρός αριθ-
μός (15) τυπικών αλυσίδων μεταφοράς τυπικών φορτίων.

• Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις μεταφορικές
αλυσίδες (τύπος των χρησιμοποιούμενων οχημάτων, συν-
τελεστές φόρτωσης κ.λπ.) συνελέγησαν από μελέτες και
συνεντεύξεις με τους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς,
και

• Με βάση τα στοιχεία αυτά υπολογίστηκαν οι επιλεγμένοι
δείκτες για κάθε μία από αυτές τις μεταφορικές αλυσίδες
(οι εκπομπές ρύπων εκτιμήθηκαν μέσω του μοντέλου
World EcoTransIT).

Η αρχική μεθοδολογία προέβλεπε υπολογισμό των τιμών των
KPIs για κάθε τμήμα του διαδρόμου με την άθροιση όλων των
ροών που αφορούν το σχετικό τμήμα. Σταθμισμένοι μέσοι

Oι πράσινοι διάδρομοι στοχεύουν στη μεί-
ωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και
το κλίμα αυξάνοντας ταυτόχρονα την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.

Πίνακας 1. Δείκτες αξιολόγησης 
πράσινων διαδρόμων

ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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όροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό
αυτό. Το αντίστοιχο μεταφορικό έργο (τόνο-χιλιόμετρα), ο
όγκος φορτίου (σε τόνους) ή άλλα χαρακτηριστικά της ροής
(π.χ. αριθμός των φορτίων) επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν
ως βάρη ανάλογα με τον ορισμό του κάθε δείκτη. Ωστόσο, η
αξιοπιστία μιας τέτοιας εκτίμησης αμφισβητήθηκε λόγω του
γεγονότος ότι:
• Το δείγμα ήταν πολύ μικρό (για ορισμένα τμήματα υπήρχε

μόνο μία παρατήρηση).
• Δεν αντανακλούσαν όλες οι αλυσίδες ολοκληρωμένες με-

ταφορές (πόρτα-πόρτα) όπως απαιτείτο για να διασφαλι-
στεί η συγκρισιμότητα, και

• Τα περισσότερα από τα στοιχεία συνελέγησαν μέσω συ-
νεντεύξεων, οπότε αντανακλούν προσωπικές εκτιμήσεις,
χωρίς αυστηρή επικύρωση.

Επομένως, αποφασίστηκε να δοθεί για κάθε δείκτη το εύρος
τιμών που αυτός λαμβάνει για τις διάφορες μεταφορικές αλυ-
σίδες που διέρχονται από το συγκεκριμένο τμήμα του διαδρό-
μου.
Την πιλοτική εφαρμογή του διαδρόμου Brenner ακολούθησε
η αξιολόγηση πέντε άλλων διαδρόμων (Cloverleaf, Nureyev,
Strauss, Mare Nostrum και Silk Way). Δυσκολίες στον εντο-
πισμό στοιχείων σε συνδυασμό με χρονικούς και οικονομι-
κούς περιορισμούς δεν επέτρεψαν την εξέταση των
υπόλοιπων τριών διαδρόμων (Finis Terrae, Two Seas και
Edelweiss). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον
πίνακα 2.

Θέματα πολιτικής
Τον Οκτώβριο 2011, περισσότερο από ένα χρόνο μετά τη δη-
μοσίευση των διαδρόμων που επέλεξε το SuperGreen, η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε την πρότασή της για την
τροποποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών που ισχύουν για
την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Με
στόχο την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων, όπως:
• Η απουσία επαρκών συνδέσεων (ιδίως σε διασυνοριακά

τμήματα) 
• Οι υπάρχουσες διαφορές στην ποιότητα και διαθεσιμότητα

των υποδομών 
• Ο κατακερματισμός των υποδομών μεταξύ των μέσων με-

ταφοράς 
• Η ελλιπής διαλειτουργικότητα (interoperability), κυρίως

λόγω γραφειοκρατικών πρακτικών των κρατών-μελών, και 
• Η ανάγκη σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές μεταφο-

ρών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των αε-
ρίων του θερμοκηπίου που έχει θέσει η Ε.Ε.

η Επιτροπή εισηγείται παρεμβάσεις σε δύο πεδία. Το πρώτο
αφορά το σχεδιασμό του δικτύου, για τον οποίο έχει επιλεγεί
μια προσέγγιση διπλής στιβάδος, αποτελούμενη από ένα
«ολοκληρωμένο» και ένα «βασικό» δίκτυο. Το «ολοκληρω-
μένο» δίκτυο αποτελείται, σε μεγάλο βαθμό, από τα εθνικά δί-
κτυα. Το «βασικό» δίκτυο (core network) επικαλύπτει το
ολοκληρωμένο και αποτελείται από τα σημαντικότερα στρα-
τηγικά σημεία του τελευταίου. Αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του
πολυτροπικού δικτύου μεταφορών και επικεντρώνεται σε
αυτές τις συνιστώσες των ΤΕΝ-Τ με την υψηλότερη ευρω-
παϊκή προστιθέμενη αξία: διασυνοριακές συνδέσεις που λεί-
πουν, βασικά σημείων συμφόρησης και κόμβοι συνδυα-
σμένων μεταφορών. 
Το δεύτερο πεδίο δράσης αφορά τα μέσα εφαρμογής. Η Επι-
τροπή έχει αναπτύξει την έννοια των «διαδρόμων βασικού δι-
κτύου» (core network corridors) ως μέσο για τη συντονι-

Πίνακας 2. Αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης 
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σμένη εφαρμογή του βασικού δικτύου. Οι διάδρομοι αυτοί:
• Αποτελούνται από τμήματα του βασικού δικτύου.
• Περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρία μεταφορικά μέσα (εκτός

από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου μπορεί να
περιλαμβάνουν μόνο δύο).

• Εκτείνονται στην επικράτεια τουλάχιστον τριών κρατών-
μελών.

• Καλύπτουν τις πιο σημαντικές διασυνοριακές υπεραστικές
ροές του βασικού δικτύου, και

• Περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν θαλάσσιο λιμένα και τις
προσβάσεις του, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περι-
πτώσεις.

Η Επιτροπή έχει προτείνει 10 τέτοιους διαδρόμους, οι οποίοι
εμφανίζονται στην εικόνα 1 μαζί με τους χερσαίους διαδρό-
μους του SuperGreen. H επικάλυψη είναι εντυπωσιακή,
ακόμη και αφού υπολογιστεί το γεγονός ότι τα έργα προτε-
ραιότητας των ΤΕΝ-Τ ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ πολλών
άλλων κριτηρίων, κατά την επιλογή των διαδρόμων Super-
Green τον Ιούνιο του 2010.

Συμπεράσματα
1. Η μέθοδος των διαδρόμων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο
για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της κοινής πολιτικής
μεταφορών στην Ευρώπη, καθώς:
• Η συγκέντρωση μεγάλου όγκου εμπορευματικών μεταφο-

ρών σε μεγάλες αποστάσεις βελτιώνει την ανταγωνιστικό-
τητα των περιβαλλοντικά φιλικών μεταφορικών μέσων,
όπως είναι οι σιδηροδρομικές και οι πλωτές μεταφορές.

• Η μετακύλιση φορτίων από τους ευρωπαϊκούς δρόμους
σε άλλα δίκτυα θα ανακουφίσει το σοβαρό πρόβλημα
συμφόρησης που αντιμετωπίζουν οι οδικές μεταφορές.

• Η κλίμακα και το μήκος των εμπορευματικών διαδρόμων
μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετα περιβαλλοντικά και οι-
κονομικά οφέλη λόγω δυνατότητας βελτιστοποίησης όσον
αφορά τη χρήση ενέργειας και τις εκπομπές.

• Ο διεθνής χαρακτήρας των διαδρόμων αντιμετωπίζει τον
κατακερματισμό των δικτύων μεταφοράς και την προ-
ώθηση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων
μερών.

• Η εστίαση σε ένα υποσύνολο του δικτύου βελτιώνει τις πι-
θανότητες εντοπισμού εφαρμόσιμων λύσεων, περιορίζο-
ντας την έκταση των προβλημάτων διαλειτουργικότητας.

• Η συνέργεια μεταξύ των μέσων μεταφοράς θα μπορούσε
να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων καθώς
συμβάλλει στη βέλτιστη χρήση της χωρητικότητας του δι-
κτύου.

Εξαιτίας των λόγων αυτών, η μέθοδος των διαδρόμων καθί-
σταται όλο και περισσότερο δημοφιλής.

2. Η συγκριτική αξιολόγηση διαδρόμων είναι εφικτή, αλλά
πρέπει να τυποποιήσουμε τη μέτρηση και κατανομή των εκ-
πομπών, αν θέλουμε να αναπτύξουμε λειτουργικούς και αξιό-
πιστους δείκτες απόδοσης.

3. Η συλλογή στοιχείων αποδεικνύεται ένα σοβαρό πρό-
βλημα. Μια πιθανή λύση είναι η θέσπιση σχετικών υποχρεώ-
σεων από το φορέα διοίκησης των διαδρόμων. Αυτοματοποιη-
μένες εφαρμογές ITS, ικανές να παρέχουν δεδομένα ροής
φορτίου χωρίς να προκαλούν φυσική διακοπή της ροής των
οχημάτων ή άλλες διοικητικές δυσχέρειες, μπορεί να είναι ιδι-
αίτερης σημασίας στον τομέα αυτό.

Εικόνα 1. Το βασικό δίκτυο ΤΕΝ-Τ (σε μαύρο) 
και οι πράσινοι διάδρομοι του SuperGreen (σε πράσινο)
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ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ+ΨΑΡΑΥΤΗΣ_Layout 1  25/5/2012  11:24 πμ  Page 8



�ADV ΜΑΙΟΣ 2012:Layout 1  4/5/2012  11:52 �μ  Page 26



Σύστημα ταυτόχρονης μέτρησης
παραμέτρων λειτουργίας 
και αέριων ρύπων μηχανής επί πλοίου

Στη μονάδα συνδυάζονται: αισθητήρες του οίκου Kistler, κάρ-
τες καταγραφικών της εταιρείας National Instruments, ηλε-
κτρονικά διαχείρησης σήματος του οίκου Fuchs Technology
και λογισμικό του ΕΝΜ.
Οι μετρήσεις πίεσης στον κύλινδρο παρέχουν σημαντικές
πληροφορίες για τη διεργασία της καύσης. Με κατάλληλη
επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων,
μπορούν να διαγνωστούν τυχόν προβλήματα στην καύση σε
κάθε κύλινδρο, και συνεπώς στη λειτουργία του κινητήρα
(π.χ. ελαττωματικοί εγχυτήρες, λανθασμένες ρυθμίσεις έγχυ-
σης καυσίμου, ισοστάθμιση κυλίνδρων κ.λπ.).

Μονάδα μέτρησης ροπής άξονα
Η μονάδα αποτελείται από γέφυρα αισθητήρων strain gauge,
που επικολλάται στον άξονα της έλικας, από ενισχυτές και
ασύρματους αναμεταδότες σήματος του οίκου Binsfeld, από
μαγνητικό αισθητήρα για τις στροφές του άξονα και λογισμικό
επεξεργασίας σημάτων του ΕΝΜ (Σχ. 2).
Για πολυήμερες μετρήσεις σε πλοίο, το ΕΝΜ διαθέτει αντί-
στοιχο σύστημα μέτρησης ροπής, με ηλεκτρονικά του οίκου
Manner, όπου η μετάδοση σήματος και η τροφοδοσία των
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Των Νικόλαου Π. Κυρτάτου, Καθηγητή ΕΜΠ, δ/ντή Εργ. Ναυτικής
Μηχανολογίας, 
Μάριου Ιωάννου, Επιστ. συνεργάτη, Εργ. Ναυτικής Μηχανολογίας
ΕΜΠ και 
Νικόλαου Βρεττάκου, Υποψήφιου διδάκτορος, Εργ. Ναυτικής 
Μηχανολογίας ΕΜΠ

ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

To Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (ΕΝΜ) του ΕΜΠ
έχει αναπτύξει ένα πλήρες σύστημα επιτόπιων μετρή-
σεων παραμέτρων λειτουργίας και αέριων ρύπων ναυ-

τικών κινητήρων, που μεταφέρεται επί πλοίου.
Το σύστημα αποτελείται από διάφορες μονάδες, που συνδυά-
ζονται για ταυτόχρονες μετρήσεις.

Μονάδα μετρήσεως πιέσεως κυλίνδρων 
Αποτελείται από μετρητικά πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων,
που εφαρμόζονται στα εξαεριστικά κυλίνδρων, ένδειξη ΑΝΣ,
λογισμικό καταγραφής και επεξεργασίας μετρήσεων (Σχ. 1).

Σχήμα 1. Μετρήσεις πίεσης σε κύλινδρο 
κινητήρα επί πλοίου της ελληνικής ακτοπλοΐας

Σχήμα 2. 
Αισθητήρες και 

αναμεταδότες 
σήματος σε μετρή-

σεις ροπής 
και ισχύος σε άξονα 

επί πλοίου 
(δεξιά πάνω) και
στον άξονα του

πειραματικού  
κινητήρα του ΕΝΜ

(δεξιά κάτω).
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ενισχυτών και του άξονα γίνεται επαγωγικά και δεν χρειάζεται
αντικατάσταση της πηγής ενέργειας.
Οι μετρήσεις ισχύος και ροπής στον άξονα της μηχανής, σε
συνδυασμό με άλλες μετρήσεις, προσφέρουν σημαντικές
πληροφορίες για την καλή λειτουργία του κινητήρα.

Μονάδα μέτρησης αέριων 
ρύπων
Το ΕΝΜ διαθέτει δύο συστήματα για με-
τρήσεις αέριων ρύπων από ναυτικούς κι-
νητήρες. Το ένα σύστημα του οίκου Testo
επιτρέπει γρήγορες μετρήσεις (των
ρύπων NOx, SO2, CO, CO2) και μεταφέρε-
ται εύκολα σε μια βαλίτσα, και μπορεί να
τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο μηχα-
νοστάσιο (Σχ. 3). Η ακρίβεια μετρήσεων είναι ικανοποιητική
για αρχική αξιολόγηση.
Για μετρήσεις αέριων ρύπων με μεγάλη ακρίβεια (μετρήσεις
αναφοράς) το ΕΝΜ έχει συνθέσει ένα σύστημα αναλυτών
καυσαερίων, το οποίο μεταφέρεται σε 3 ειδικά κιβώτια. Οι
αναλυτές είναι των οίκων ABB (για τους ρύπους SO2, CO, CO2,
HCs) και Ecophysics (για τους ρύπους NOx) και αρχή λειτουρ-
γίας τους είναι αυτή που καθορίζεται από τον ΙΜΟ για τις με-
τρήσεις αέριων ρύπων σε εργαστήρια και επί πλοίου. 
Η κατάλληλη διάταξη, σύνδεση και εγκιβωτισμός των αναλυ-

τών έγινε στο ΕΝΜ μετά από εξέλιξη τριών ετών. Λόγω ιδιαί-
τερης πολυπλοκότητας, καθώς και υψηλού κόστους, υπάρ-
χουν παγκοσμίως μόνο λίγα τέτοια μεταφερόμενα συστήματα,
που επιτρέπουν μετρήσεις αναφοράς επί πλοίου (Σχ. 4). 
Τα συστήματα καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων,
όπως και το λογισμικό για την εποπτεία και διαχείριση των

μετρήσεων, αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν στην πειραμα-
τική εγκατάσταση ναυτικών κινητήρων του ΕΝΜ. Στο δοκιμα-
στήριο τώρα υπάρχουν μια πειραματική 5κύλινδρη
μεσόστροφη μηχανή MAN 5L16/24 σε ηλεκτρική πέδη 600
KW και μια 6κύλινδρη ταχύστροφη μηχανή Caterpillar 3176B
σε υδραυλική πέδη 1.000 KW (Σχ. 5). 
Το εποπτικό λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στο ΕΝΜ επιτρέ-
πει την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των μονάδων μετρή-
σεων, ώστε να λαμβάνεται μια πλήρης εικόνα της λειτουρ-
γικής κατάστασης ενός ναυτικού κινητήρα επί πλοίου.

Σχήμα 3. 
Μετρήσεις ρύπων 
στην εξαγωγή 
ταχύστροφου 
πειραματικού 
κινητήρα ντίζελ 
του ΕΝΜ.

Σχήμα 5. Οι δύο κινητήρες ντίζελ στην κλίνη 
δοκιμών του ΕΝΜ.

Σχήμα 4. Μετρήσεις ρύπων με μεγάλη ακρίβεια 
επί πλοίου (δεξιά πάνω). Αναλυτές (δεξιά κάτω) σημείο 

απομάστευσης στον οχετό εξαγωγής.

Οι μετρήσεις πίεσης στον κύλινδρο παρέχουν σημαντικές πλη-
ροφορίες για τη διεργασία της καύσης. Με κατάλληλη επεξερ-
γασία και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορούν να
διαγνωστούν τυχόν προβλήματα στην καύση σε κάθε κύλινδρο,
και συνεπώς στη λειτουργία του κινητήρα.
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Πρόγραμμα υπολογισμού καυσαερίων
και βελτιστοποίησης ταχύτητας 
για διαφορετικούς τύπους πλοίων

στόλο, εισάγονται συνολικά στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα τις
συνολικές ετήσιες εκπομπές ρύπων, καθώς και άλλα λειτουρ-
γικά στοιχεία του στόλου.
Το τμήμα 1 του προγράμματος, που αφορά τον υπολογισμό
ενός συγκεκριμένου πλοίου, αποτελείται από εννέα διαφορετικά
φύλλα Excel με δεδομένα πού εισάγονται στο πρόγραμμα και
τα αποτελέσματα. Στο τμήμα αυτό του προγράμματος ένα συ-
γκεκριμένο πλοίο μιας κατηγορίας (tanker, Ro-Ro, Bulk Carrier,
Container) εισάγεται στο πρόγραμμα με τα βασικά του χαρα-
κτηριστικά, τόσο κατασκευαστικά όσο και λειτουργικά. Επίσης,
εισάγεται και μια χαρακτηριστική διαδρομή γι’ αυτόν τον τύπο
πλοίου, για την οποία θα γίνουν και οι υπολογισμοί. Τα αποτε-

λέσματα σε αυτό το πρώτο μέρος είναι βελτιστοποιημένη τα-
χύτητα και για τα δύο κομμάτια του ταξιδιού (προς και
επιστροφή) καθώς και υπολογισμός των ρύπων των καυσαε-
ρίων για κάθε κομμάτι της διαδρομής, αλλά και σε ετήσια βάση.
Ο υπολογισμός των καυσαερίων γίνεται μέσω υπολογισμού της
κατανάλωσης καυσίμου στα δύο σκέλη του ταξιδιού καθώς επί-
σης και κατά την παραμονή του πλοίου στα λιμάνια. Για τον
υπολογισμό των καυσαερίων η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται
με τον αντίστοιχο συντελεστή ρύπων, οι οποίοι πρόκειται να
υπολογιστούν.
Η βέλτιστη ταχύτητα για κάθε σκέλος υπολογίζεται στη βάση
μεγιστοποίησης μιας αντικειμενικής συνάρτησης μεγιστοποί-
ησης των εσόδων του πλοίου για το συγκεκριμένο φορτίο και
ταξίδι.
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Των Κ. Γκόνη, Γ. Καπετάνη, Δ. Λυρίδη, Χ. Ψαραύτη
Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών ΕΜΠ

Τα καυσαέρια ή, καλύτερα, οι παραγόμενοι ρύποι στα καυ-
σαέρια παραγόμενα από τη ναυτιλία έχουν μπει τελευταία
στο στόχαστρο διεθνών οργανισμών για τον περιορισμό

τους. Ναι μεν το πλοίο είναι μακράν το πιο καθαρό οικολογικά
μέσο, από την άλλη, όμως, η ανησυχία για το περιβάλλον αυ-
ξάνεται συνεχώς. Άλλωστε, οι τρεις βασικές προτεραιότητες
παγκοσμίως και όχι μόνο στη ναυτιλία είναι η οικονομική ανά-
πτυξη, η εξοικονόμηση ενέργειας και φυ-
σικών πόρων, και η διατήρηση και
προστασία του περιβάλλοντος.
Ο ΙΜΟ με το Marine Environment Prote-
ction Committee (MEPC) έχει θεσπίσει αλ-
λαγές στο Annex VI της MARPOL, που
αφορά τα καύσιμα των πλοίων με σκοπό
τον περιορισμό της περιεκτικότητας σε
θείο στο πετρέλαιο. Επίσης, γίνονται πολ-
λές συζητήσεις για τον περιορισμό και των
άλλων αέριων ρύπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου και κυρίως του CO2. Η υιοθέτηση του Δείκτη Ενεργει-
ακής Αποδοτικότητας του πλοίου (EEDI) από τον ΙΜΟ, τον Ιούλιο
του 2011, ήταν το πρώτο σοβαρό μέτρο στον τομέα αυτό.

Στο πλαίσιο της έρευνας στο Εργαστήριο Θαλασσίων Με-
ταφορών - Τμήμα Ναυπηγών του ΕΜΠ, αναπτύχθηκε ένα
πρόγραμμα βασισμένο στο Microsost Excel, το οποίο

υπολογίζει τα καυσαέρια και βελτιστοποιεί την ταχύτητα για δια-
φορετικούς τύπους πλοίων.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από δύο ξεχωριστά
μέρη. Στο πρώτο επιλέγεται ένα τυπικό πλοίο κάποιας κατηγο-
ρίας και εξετάζεται μόνο το ένα συγκεκριμένο πλοίο, ενώ στο
δεύτερο μέρος ν όμοια πλοία που σχηματίζουν έναν επιμέρους

Ναι μεν το πλοίο είναι μακράν το πιο καθαρό οικολογικά μέσο,
από την άλλη, όμως, η ανησυχία για το περιβάλλον αυξάνεται
συνεχώς. Άλλωστε, οι τρεις βασικές προτεραιότητες παγκο-
σμίως και όχι μόνο στη ναυτιλία είναι η οικονομική ανάπτυξη,
η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, και η διατήρηση
και προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, ν όμοια πλοία με αυτό
που εξετάστηκε στο πρώτο μέρος, τα οποία σχηματίζουν ένα
τμήμα στόλου, υπολογίζονται ως προς τις ετήσιες εκπομπές
ρύπων τους. Εδώ δεν εξετάζεται μία συγκεκριμένη διαδρομή,
όπως γίνεται φανερό, ούτε βεβαίως γίνεται κάποια βελτιστο-
ποίηση της ταχύτητας. Οι υπολογισμοί, τουναντίον, βασίζονται
στη μέση ετήσια μεταφορική ικανότητα των πλοίων του στόλου
(annual throughput in ton - miles). Το αποτέλεσμα είναι, όπως
αναφέρεται παραπάνω, οι ρύποι των καυσαερίων σε ετήσια
βάση για το συγκεκριμένο τμήμα του στόλου καθώς και διάφο-
ρες άλλες λειτουργικές παράμετροι σε ετήσια βάση.

Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για πλοία
VLCC που αφορούν τα έτη 2009 και 2010 σε δύο διαφο-
ρετικά ταξίδια.

Η κατηγορία πλοίων που εξετάζεται είναι τα μεγάλα δεξαμενό-
πλοια (VLCC & ULCC dwt 200.000 +)
Οι υπό εξέταση διαδρομές είναι: 
1. Ros Tanura - Yokohama 6.660 ναυτικά μίλια (nm)
2. Forcados (W. Africa) - Loop (US) 5.800 nm
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σαν εισαγωγή στο πρό-
γραμμα είναι:
• dwt cargo capacity 300.000 tons
• Ποσοστό φόρτωσης (capacity utilization) 90%
• Στο σημείο MCR είναι

- Ταχύτητα: 18 kn
- Κατανάλωση: 170 t/d
- Ισχύς: 36.000 HP

Δίδονται επίσης η μέση ταχύτητα 16 kn, η μέση τιμή του καυσί-
μου για τα έτη που εξετάζονται, καθώς επίσης και οι αντίστοιχοι

συντελεστές ρύπων των τύπων καυσίμου που χρησιμοποιού-
νται τόσο στην κύρια όσο και στις βοηθητικές μηχανές. Ένα βα-
σικό στοιχείο εισαγωγής στο πρόγραμμα είναι η καμπύλη
κατανάλωσης σε σχέση με την ταχύτητα τόσο για έμφορτη όσο
και για άφορτη κατάσταση. Η κατανάλωση των ηλεκτρομηχα-
νών εκτιμήθηκε 5 t/d εν πλω και 45 t/d κατά τη διάρκεια πα-
ραμονής στα λιμάνια και, τέλος, ο αριθμός του στόλου για το
δεύτερο τμήμα του προγράμματος είναι 524 πλοία για το έτος
2009 και 525 για το 2010. Οι μέσες τιμές των καυσίμων που
χρησιμοποιήθηκαν είναι για το 2009 370 $/t και για το 2010
480 $/t.
Τέλος, εισάγονται στο πρόγραμμα οι τιμές ναύλωσης για τα
συγκεκριμένα έτη, που κυμαίνονται από 10,18 έως 13,33 $/t
και βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, η ετήσια μεταφορική ικανό-
τητα των VLCC (annual throughput). Για το 2009 η τιμή αυτή
ήταν περίπου 5,69 *10^3 billion tonne*miles και για το 2010
αυξήθηκε περίπου στα  5,81 *10^3 billion tonne*miles (μέση
αύξηση 2,1%)

Τα αποτελέσματα ως προς το πρώτο σκέλος του προγράμ-
ματος είναι για το έτος 2009 και τη διαδρομή 1 ταχύτητα
στο έμφορτο ταξίδι 12,5 kn και στην επιστροφή (ballast)

13,5 kn, ενώ για τη διαδρομή 2 οι αντίστοιχες ταχύτητες είναι
13,5 και 14,5 αντίστοιχα. 
Οι εκπομπές ρύπων τόσο για το συγκεκριμένο πλοίο και ταξίδι
όσο και ετησίως για το στόλο παρουσιάζονται στα παρακάτω
διαγράμματα.
Αντιστοίχως εξάγονται και τα αποτελέσματα για το έτος 2010
και, συγκρίνοντάς τα, έχουμε τα εξής συμπεράσματα:
Το 2009 σε σχέση με το 2010 παρουσιάζει χαμηλότερους ναύ-

Σχήμα 1. Ρύποι καυσαερίων ενός πλοίου για έμφορτη κατάσταση - Διαδρομή 1
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λους και για τις δύο διαδρομές, αλλά οι τιμές καυσίμων είναι
επίσης χαμηλότερες. Αυτές οι δύο παράμετροι επηρεάζουν αρ-
νητικά την υπολογιζόμενη βέλτιστη ταχύτητα. Τελικά, το  υψη-
λότερο κόστος πετρελαίου κατά το έτος 2010 φαίνεται να είναι
πιο σημαντικό, δεδομένου ότι οι βελτιστοποιημένες ταχύτητες
μειώνονται κατά 0,5 kn σε σχέση με το έτος 2010. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο εξάγονται χαμηλότερες ταχύτητες πλεύσης για το
2010 σε σχέση με το 2009.
Συνεπεία των παραπάνω:
• Οι ημέρες λειτουργίας του στόλου αυ-

ξάνονται το 2010 σε σχέση με το 2009
από 4 έως 6% ανάλογα και με τις δύο
περιπτώσεις που υπολογίστηκαν για
κάθε ταξίδι και έτος (η πρώτη με περιο-
ρισμό ταχύτητας και η άλλη χωρίς).

• Οι ετήσιες εκπομπές ρύπων συνολικά
του στόλου μειώνονται ελαφρώς το
2010 σε σχέση με το 2009 από 0,3%
έως 0,4% ανάλογα με τις παραπάνω πε-
ριπτώσεις. 

Συμπερασματικά, στο άρθρο αυτό πα-
ρουσιάστηκε συνοπτικά μια διαδικα-
σία μοντελοποίησης, που αποσκοπεί

σε δύο στόχους:
i. Τον καθορισμό ταχυτήτων λειτουργίας

διαφορετικών τύπων πλοίων σε συγκεκριμένες διαδρομές
και μεταφερόμενα φορτία, ως αποτέλεσμα μιας βελτιστο-
ποίησης.

ii. Τον υπολογισμό των εκπομπών ρύπων ξεχωριστά για ένα
συγκεκριμένο πλοίο, αλλά και συνολικά για τμήμα στόλου
για διαφορετικές κατηγορίες πλοίων.

Προς το σκοπό αυτόν εισάγονται στο πρόγραμμα διάφορες
παράμετροι για τα εξεταζόμενα πλοία, μεταξύ των οποίων κρί-
σιμες είναι οι ναύλοι και το επίπεδο τιμών πετρελαίου. Ειδικά
αυτές οι δύο τελευταίες δύναται να οδηγήσουν σε πλόες με

μειωμένη ταχύτητα, χαμηλότερη εκείνης για την οποία έχει
σχεδιαστεί το συγκεκριμένο πλοίο (slow-steaming), μέθοδος
η οποία συχνά εφαρμόζεται για οικονομικούς βεβαίως λό-
γους, αλλά προφανώς έχει και άμεσο αντίκτυπο στις εκπο-
μπές καυσαερίων. 

Ημοντελοποίηση και συνεπώς και το πρόγραμμα εκτε-
λέστηκε σε δύο στάδια. Το πρώτο σκέλος εξετάζει ένα
συγκεκριμένο πλοίο μιας συγκεκριμένης κατηγορίας

και μεγέθους σε συγκεκριμένο ταξίδι με
επιστροφή, και παράγει ως αποτέλεσμα
βελτιστοποιημένες ταχύτητες για κάθε σκέ-
λος της διαδρομής και τις εκπομπές ρύπων
στα καυσαέρια τόσο για το συγκεκριμένο
ταξίδι όσο και σε ετήσια βάση. Στο δεύτερο
σκέλος του, το πρόγραμμα εξετάζει ένα
τμήμα στόλου αποτελούμενο από ν όμοια
πλοία του σκέλους 1 με τυπικά για την κα-
τηγορία τους χαρακτηριστικά. Το εξαγό-
μενο είναι οι ετήσιες εκπομπές ρύπων
συνολικά του στόλου, καθώς επίσης και
άλλες λειτουργικές παράμετροι, όπως κα-
τανάλωση καυσίμου και ημέρες λειτουρ-
γίας ανά έτος, με βάση την προηγηθείσα
βελτιστοποίηση. Βασικές εισαγωγές που
χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα περι-

λαμβάνουν τυπικά χαρακτηριστικά πλοίων και στόλου, λει-
τουργικές παραμέτρους των πλοίων υπό εξέταση, κατα-
ναλώσεις καυσίμου σε σχέση με την ταχύτητα, ενώ για το σκέ-
λος 2 η ετήσια μεταφορική ικανότητα εισήχθη ως ένας εκ των
βασικών περιορισμών.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι με αυξητική τάση στις τιμές
των καυσίμων οι ταχύτητες μειώνονται και συνεπώς και οι εκ-
πομπές ρύπων, αλλά παράλληλα αυξάνονται οι απαιτούμενες
ώρες λειτουργίας του στόλου ή ο αριθμός των απαιτούμενων
πλοίων για να πραγματοποιήσουν το ίδιο μεταφορικό έργο.

Σχήμα 2. Ετήσιοι ρύποι στόλου Σχήμα 3. Ετήσιες εκπομπές ρύπων στόλου VLCC

Στο πλαίσιο της έρευνας
στο Εργαστήριο Θαλασ-
σίων Μεταφορών - Τμή-
μα Ναυπηγών του ΕΜΠ,
αναπτύχθηκε ένα πρό-
γραμμα βασισμένο στο
Microsost Excel, το οποίο
υπολογίζει τα καυσαέρια
και βελτιστοποιεί την τα-
χύτητα για διαφορετι-
κούς τύπους πλοίων.
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Βιωσιμότητα 
στις θαλάσσιες μεταφορές  

σμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη ή βιωσιμότητα (sustainable de-
velopment or sustainability). Ο περισσότερο γνωστός ορισμός
προέρχεται από τα Ηνωμένα Έθνη, και συγκεκριμένα από τη με-
λέτη της Επιτροπής Brundtland (World Commission on Envi-
ronment and Development, WCED, 1987), η οποία έθεσε για
πρώτη φορά την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης ως εξής: «Η
ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γε-
νεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες». Παρότι ο ορισμός
αυτός έχει σαφές ηθικό και επιστημονικό περιεχόμενο, είναι
πολύ γενικός και εμπεριέχει δεσμούς με ένα πλήθος διαφορε-

τικών ζητημάτων, όπως για παράδειγμα η προστασία του περι-
βάλλοντος, η οικονομική πρόοδος, η κοινωνική ευημερία, η
ασφάλεια κ.ά. Αναπόφευκτα, η μελέτη της βιωσιμότητας απα-
σχόλησε και απασχολεί ανθρώπους με διαφορετικό επιστημο-
νικό και επαγγελματικό υπόβαθρο και διαμορφώνεται από τους
κατά περίπτωση στόχους και ανάγκες του χρήστη (user defined
concept). Συχνά, δε, παρατηρείται εκμετάλλευση της έννοιας
της βιώσιμης ανάπτυξης προς ικανοποίηση συγκεκριμένων πο-
λιτικών και ιδιωτικών συμφερόντων, που πολύ απέχουν από
την αρχική της σημασία. Παρά την απουσία ενός τελικού ορι-
σμού, υπάρχει ευρεία αποδοχή ως προς τα τρία μέτωπα (ή πυ-
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Των Νικόλαου Π. Βεντίκου
Επίκουρου καθηγητή, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών, ΕΜΠ.
και Στέφανου Δ. Χατζηνικολάου  
Υποψήφιου διδάκτορος, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών, ΕΜΠ.

Ηιδέα της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης (εναλλακτικά
βιωσιμότητας ή αειφορίας) έχει γνωρίσει τα τελευταία
χρόνια ένα μεγάλο εύρος χρήσεων και καταχρήσεων σε

διαφορετικά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, με αποτέ-
λεσμα η ιδέα αυτή να μη διατηρεί πλέον ένα σταθερό περιεχό-
μενο και, ως εκ τούτου, να τίθενται σε
αμφισβήτηση η αξιοπιστία και η σημασία
της. Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών
δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό, μιας και
καταγράφονται διάφορες πρωτοβουλίες
και πρακτικές, οι οποίες θέτουν στόχους
προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας,
ωστόσο αυτές διαφέρουν πολύ ως προς
την κατανόηση και την εφαρμογή της. Παρ’
όλα αυτά, η δίκαιη κοινωνική ανάγκη για
βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία έχει και επί-
σημα πλέον ενταχθεί στις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές
των μεταφορών [COM(2011) 144 τελικό] θέτει νέες προκλήσεις
για τα συστήματα μεταφορών. Ειδικότερα για τη ναυτιλία, οι
διαρκώς αυξανόμενες πιέσεις που ασκούνται σε διεθνές επί-
πεδο για να βελτιωθεί το περιβαλλοντικό και κοινωνικό της
αποτύπωμα, κάνουν περισσότερο επιτακτική την απαίτηση να
κατανοηθεί και να μελετηθεί σε ένα αξιόπιστο επιστημονικό
πλαίσιο η έννοια της βιωσιμότητας στις θαλάσσιες μεταφορές. 

Πώς ορίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη; 
Μέχρι τώρα δεν έχει συμφωνηθεί ένας κοινώς αποδεκτός ορι-

Η  ιδέα της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης (εναλλακτικά βιω-
σιμότητας ή αειφορίας) έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια ένα
μεγάλο εύρος χρήσεων και καταχρήσεων σε διαφορετικά πεδία
της ανθρώπινης δραστηριότητας, με αποτέλεσμα η ιδέα αυτή να
μη διατηρεί πλέον ένα σταθερό περιεχόμενο και, ως εκ τούτου,
να τίθενται σε αμφισβήτηση η αξιοπιστία και η σημασία της. 

ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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λώνες) πάνω στα οποία πρέπει να εξελίσσεται ομοιόμορφα η
βιώσιμη ανάπτυξη: οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία. Η βιω-
σιμότητα στην οικονομική της θεώρηση διαχωρίζεται συχνά σε
δυνατή και αδύναμη (strong vs weak sustainability) ανάλογα
με τον τρόπο που αξιοποιείται από τον άνθρωπο το λεγόμενο
«φυσικό κεφάλαιο», δηλαδή το εύρος των λειτουργιών που πα-
ρέχει η φύση. Η δυνατή βιωσιμότητα αποδέχεται ότι το «φυσικό
κεφάλαιο» πρέπει να παραμένει σταθερό, ενώ η αδύναμη βιω-
σιμότητα θεωρεί ότι μπορεί να αντικατασταθεί από ισοδύναμο
«ανθρωπογενές κεφάλαιο». 

Θαλάσσιες μεταφορές και βιωσιμότητα
Στο χώρο των μεταφορών, πολλές από τις υπάρχουσες θεω-
ρήσεις για τον ορισμό και τη μέτρηση της βιωσιμότητας περιέ-
χουν κυρίως κάποια χαρακτηριστικά αποδοτικότητας του
συστήματος καθώς και επιλεγμένες επιπτώσεις του. Η περισ-
σότερο γνωστή ερμηνεία της βιωσιμότητας των μεταφορών
προέρχεται από το Centre for Sustainable Transportation of
Canada (CST) και θεωρείται πλέον ευρύτατα αποδεκτή, δεδο-
μένου ότι η επίσημη περιγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη βιωσιμότητα των μεταφορών είναι σχεδόν πιστή αντιγραφή
της (Hall, 2002). Η ερμηνεία αυτή, όπως και άλλες που συνα-
ντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία, αποδέχονται τρεις βασικές
αρχές (Σχήμα 1), που πρέπει να ακολουθεί ένα σύστημα μετα-
φορών για να θεωρείται βιώσιμο και οι οποίες βρίσκονται σε
πλήρη αρμονία με την αρχική ερμηνεία της βιώσιμης ανάπτυξης
της Επιτροπής Brundtland. Ως πρώτη αρχή, σε ένα βιώσιμο σύ-

στημα μεταφορών, θα πρέπει να διατηρείται η προσβασιμότητα
(accessibility), η οποία νοείται ως η ευκολία ή η δυνατότητα
πρόσβασης σε διάφορα αγαθά, υπηρεσίες κ.ά. Η δεύτερη αρχή,
της περιορισμένης χρήσης πόρων, αναφέρεται κυρίως στην επί-
τευξη στόχων αποδοτικότητας, όπως για παράδειγμα η μείωση
κατανάλωσης ενέργειας, ο περιορισμός εκπομπών και αποβλή-
των, η χρήση ανανεωνόμενων πηγών ενέργειας, καθώς και η
ικανοποίηση κοινωνικών (π.χ. safety & security) και οικονομι-
κών απαιτήσεων, ενώ η τρίτη αρχή στην ισοκατανομή κερδών
και επιπτώσεων μεταξύ των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων
της ίδιας γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών. 
Αν θεωρηθεί ότι οι γενικές αυτές αρχές βιωσιμότητας των με-
ταφορών δεν μπορεί να διαφέρουν για τον ειδικό χώρο των θα-
λάσσιων μεταφορών, τότε το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι
κατά πόσο η διεθνής πρακτική στις θαλάσσιες μεταφορές ακο-
λουθεί ή παραβιάζει τις παραπάνω αρχές της βιωσιμότητας για
τις μεταφορές. Είναι γνωστό ότι στη μέχρι τώρα προσπάθεια να
αποτυπωθεί η βιωσιμότητα στις θαλάσσιες μεταφορές, περισ-
σότερο βάρος δίνεται συνήθως σε κάποιες περιβαλλοντικές και
οικονομικές επιπτώσεις και λιγότερο στις κοινωνικές, οι οποίες
είναι δυσκολότερο να μετρηθούν. Οι μελετητές επικεντρώνονται
σε εύκολα μετρήσιμους στόχους, όπως για παράδειγμα η ενερ-
γειακή αποδοτικότητα, η οποία συνδυάζεται και με τη μείωση
των αερίων εκπομπών καταλήγοντας συνήθως σε συγκεκριμέ-
νες τεχνολογικές ή λειτουργικές λύσεις. Με τον τρόπο αυτό επι-
τυγχάνεται ένας επιμέρους στόχος βιωσιμότητας, ενδεχομένως
όμως να ενισχύονται άλλες πρακτικές που απομακρύνουν το

Σχήμα 1. Βασικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξης συστήματος μεταφορών
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σύστημα από τον συνολικό στόχο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
για το τελευταίο αποτελεί ο νεοεισερχόμενος από τον ΙΜΟ δεί-
κτης Energy Efficiency Design Index, EEDI, ο οποίος υπό προ-
ϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει μελλοντικά σε μείωση της
ταχύτητας ή ακόμα και σε μείωση της εγκατεστημένης ισχύος
στα πλοία, με δυσμενείς συνέπειες στην ασφάλεια και την αξιο-
πλοΐα. Στη ναυτιλία, είναι διαδεδομένη η χρήση οικονομικών

δεικτών που αποτυπώνουν την οικονομική μεγέθυνση, ενώ στη
βιωσιμότητα περισσότερο αντιπροσωπευτική παράμετρος είναι
η κοινωνική πρόοδος και η ευημερία, που δεν είναι πάντα εύ-
κολο να μετρηθεί. Επίσης παρέχονται συνήθως δεδομένα κινη-
τικότητας (mobility) αντί δεδομένων προσβασιμότητας, η οποία
είναι δύσκολο να εκφραστεί ποσοτικά και μοιραία παραλείπεται.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αδυναμίας της διεθνούς ναυ-
τιλίας να συμπεριλάβει το κοινωνικό κόστος στις πρακτικές της
αποτελεί η επικρατούσα κατάσταση στα διαλυτήρια πλοίων σε
χώρες της ΝΑ Ασίας (Ινδία, Πακιστάν, Μπανγκλαντές), η οποία
βασίζεται στις ανάγκες για φθηνό χάλυβα των χωρών αυτών
και στη μεγάλη διαθεσιμότητα φθηνής και πολλές φορές πα-
ράνομης εργασίας, σε συνθήκες όπου σχεδόν δεν υφίστανται
μέτρα ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής προστασίας
(Ventikos and Chatzinikolaou, 2008). 

Σύγχρονες μέθοδοι αποτίμησης της βιωσιμότητας
στις θαλάσσιες μεταφορές
Η σύγχρονη μεθοδολογική προσέγγιση συνίσταται στη συνο-
λική προσέγγιση των τριών διαστάσεων της βιωσιμότητας στον

κύκλο ζωής του συστήματος (κατασκευή - λειτουργία - ανακύ-
κλωση). Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει να συμπεριληφθούν πα-
ράμετροι κόστους/οφέλους, που συνήθως παραλείπονται στις
παραδοσιακές μελέτες. Το Σχήμα 2 περιγράφει τις διαφορές με-
ταξύ της παραδοσιακής αντίληψης (μπλε γραμμή), όπου συνυ-
πολογίζονται μόνο ιδιωτικά κόστη, της παρούσας αντίληψης
(κόκκινη γραμμή), όπου εσωτερικεύονται κάποιες μορφές εξω-

τερικού κόστους/οφέλους, και της σύγχρο-
νης αντίληψης (πράσινη γραμμή), που
περικλείει το σύνολο των παραμέτρων κό-
στους/οφέλους στον κύκλο ζωής του συ-
στήματος μεταφορών και για τις τρεις
διαστάσεις της βιωσιμότητας (Planet: Περι-
βάλλον, People: Κοινωνία, Profit/Prosperity:
Οικονομία). Η πλέον σύγχρονη από τις πα-

ραπάνω αντιλήψεις εφαρμόζεται στο Εργαστήριο Θαλάσσιων
Μεταφορών του ΕΜΠ, στο πλαίσιο εφαρμοσμένης και πρωτο-
γενούς έρευνας, όπου διερευνάται η βιωσιμότητα των συστη-
μάτων θαλάσσιων μεταφορών. 
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Σχήμα 2. Παραδοσιακή και σύγχρονες αντιλήψεις κόστους/οφέλους (UNEP/SETAC, 2011) 

Η δυνατή βιωσιμότητα αποδέχεται ότι το «φυσικό κεφάλαιο»
πρέπει να παραμένει σταθερό, ενώ η αδύναμη βιωσιμότητα
θεωρεί ότι μπορεί να αντικατασταθεί από ισοδύναμο «ανθρω-
πογενές κεφάλαιο». 

ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Ναυτικοί κινητήρες διπλού καυσίμου 
βασικές αρχές - ερευνητική δραστηριότητα

ναυτικές εγκαταστάσεις πρόωσης είναι το διοξείδιο του άν-
θρακα (CO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx), τα οξείδια του
θείου (SOx), τα σωματίδια αιθάλης (soot) και οι πτητικές ορ-
γανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds - VOCs). 
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) έχει θεσπίσει κα-
νονισμούς, οι οποίοι θέτουν περιορισμούς στις εκπομπές
ρύπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
(δείκτης EEDI και οδηγός SEEMP),  καθώς και όρια σχετιζό-
μενα με τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου και του θείου (βλ.
πίνακες Ι και ΙΙ) [1]. Με βάση τα δεδομένα του πίνακα Ι, οι προ-

διαγραφόμενες  μει-
ώσεις εκπομπών NOx

για τη «βαθμίδα ΙΙΙ»
(«Tier III» - με εφαρ-
μογή από το 2016)
είναι ιδιαίτερα μεγά-
λες. Για παράδειγμα,
για έναν βραδύστροφο
δίχρονο κινητήρα, η
μείωση είναι της τάξης

του 75%. Αναφορικά με την προσπάθεια μείωσης των εκπομ-
πών SOx, τα τεθέντα όρια καθορίζουν την περιεκτικότητα του
καυσίμου σε θείο, τόσο εντός των Περιοχών Ελέγχου Εκπομ-
πών (Emission Control Areas - ECAs) όσο και εκτός αυτών
(πίνακας ΙΙ). Τα στοιχεία του πίνακα ΙΙ παραπέμπουν σε υψηλό
κόστος αποθείωσης του καυσίμου, γεγονός που αναμένεται
να δώσει ώθηση στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Η θέ-
σπιση ορίων για τις εκπομπές σωματιδίων αιθάλης αναμένεται

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 2 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Των Παναγιώτη Κοντούλη, 
Υποψήφιου διδάκτορος στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων 

Μηχανικών ΕΜΠ
και Λάμπρου Καϊκτσή, Επίκουρου καθηγητή

στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών ΕΜΠ

Σύνοψη
Η διεθνής ανησυχία από την επιδείνωση της ρύπανσης του
περιβάλλοντος, τη μείωση των διαπιστωμένων κοιτασμάτων
υγρών καυσίμων και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου
οδηγεί στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων σε ναυτικούς κι-
νητήρες, όπως το φυσικό αέριο (Natural Gas - NG) και το
υγραέριο (Liquid Petroleum Gas - LPG).
Η χρήση αυτή γίνεται στο πλαίσιο νέων
κινητήρων «διπλού καυσίμου» (Dual-
Fuel), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να
λειτουργούν τόσο με υγρό όσο και με
αέριο καύσιμο. Στο παρόν άρθρο παρου-
σιάζονται βασικά στοιχεία των αρχών λει-
τουργίας των εν λόγω κινητήρων, και
γίνεται αναφορά σε σχετική έρευνα που
διεξάγεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχα-
νολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.  

Εισαγωγή
Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων σε ναυτικούς κινητήρες
υπαγορεύεται από την ανάγκη ενίσχυσης της συνολικής απο-
δοτικότητάς τους με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών
ρύπων, καθώς και από την ανησυχία για τη μείωση των δια-
θέσιμων αποθεμάτων υγρών καυσίμων. Οι κύριοι ρύποι από

Ο χαρακτηρισμός ναυτικών κινητήρων ως
διπλού καυσίμου οφείλεται στη δυνατό-
τητά τους να λειτουργήσουν είτε με καύση
αέριου καυσίμου (gas mode) είτε με συμ-
βατικά υγρά καύσιμα (liquid mode).

ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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στο εγγύς μέλλον. Το συγκεκριμένο πλαίσιο κανονισμών συνι-
στά μεγάλη πρόκληση για τους κατασκευαστές ναυτικών κινη-
τήρων και κίνητρο για τη χρήση αέριων καυσίμων.  

Αέρια καύσιμα
Τα αέρια καύσιμα, που διαφαίνονται ως αξιόπιστες λύσεις για
χρήση σε ναυτικούς κινητήρες, είναι το φυσικό αέριο και το
υγραέριο. Κύριο συστατικό του φυσικού αερίου, σε ποσοστό
και άνω του 98%, είναι το μεθάνιο (CH4). Έτσι, το φυσικό
αέριο μπορεί να θεωρηθεί καθαρό μεθάνιο, χαρακτηριζόμενο
από εξαιρετικές ιδιότητες για χρήση σε κινητήρες Diesel, συγ-
κεκριμένα: υψηλές θερμοκρασίες αυτανάφλεξης, μικροί χρό-
νοι καθυστέρησης έναυσης και καλή συμπεριφορά σε
«χτύπημα σπινθήρα» (spark knock). Ως επακόλουθο, η χρήση
φυσικού αερίου μπορεί να εισαχθεί σε υπάρχοντες κινητήρες

Diesel, με διατήρηση της γεωμετρίας (συμπεριλαμβανομένων
των υψηλών τιμών λόγου συμπίεσης) αυτών. 
Η αναλογία ατόμων άνθρακα/υδρογόνου στο μόριο του με-
θανίου (1 προς 4) είναι αισθητά χαμηλότερη αυτής τυπικών
υγρών καυσίμων (περίπου 1 προς 2). Έτσι, η καύση του φυ-
σικού αερίου χαρακτηρίζεται από μειωμένες εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα, ενώ, εξαιτίας της απουσίας θείου στο
καύσιμο, η συγκέντρωση οξειδίων του θείου στα καυσαέρια
είναι πρακτικά μηδενική. Τέλος, η τάση για παραγωγή σωμα-
τιδίων αιθάλης είναι εξαιρετικά χαμηλή. 
Το υγραέριο παράγεται κατά την εξόρυξη του φυσικού αε-
ρίου, με αποτέλεσμα το χαμηλό κόστος παραγωγής του.
Κύρια συστατικά του είναι το προπάνιο και το βουτάνιο, σε
αναλογία περίπου 60% και 40%, αντίστοιχα. Εξαιτίας του μι-
κρού αριθμού ατόμων άνθρακα στα δύο μόρια, η αναλογία

Πίνακας I: Επιτρεπόμενα όρια εκπομπής NOx ναυτικών κινητήρων συναρτήσει του μέγιστου αριθμού στροφών σε
RPM (n) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Tier Ημ/νία
Επιτρεπόμενα όρια εκπομπής  NOx  (g/kWh)

n < 130 130 ≤ n < 2000 n ≥ 2.000

Tier I 2000 17,0 45 • n-0.2 9,8

Tier II 2011 14,4 44 • n-0.23 7,7

Tier III 2016 3,4 9 • n-0.2 1,96

* Tier II: εφαρμογή σε παγκόσμια κλίμακα.

* Tier III: εφαρμογή στις Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών (Emission Control Areas -  ECAs).

Πίνακας IΙ: Διεθνή επιτρεπόμενα όρια περιεκτικότητας
θείου σε ναυτιλιακά καύσιμα σύμφωνα με τις προδια-
γραφές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Ημ/νία

Επιτρεπόμενα όρια περιεκτικότητας θείου 
σε ναυτιλιακά καύσιμα (% κατά μάζα)

Περιοχές Ελέγχου 
Καυσαερίων (ECAs) Λοιπές περιοχές

2000 1,5%
4,5%

2010
1,0%

2012
3,5%

2015
0,1%

2020 0,5%

�ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ+ΚΑΙΚΤΣΗΣ:Layout 1  25/5/2012  11:37 �μ  Page 123



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 2 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

ατόμων άνθρακα/υδρογόνου είναι και στο υγραέριο σχετικά
χαμηλή, με αποτέλεσμα τις μειωμένες εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα, συγκριτικά με τα υγρά καύσιμα. 

Βασικές αρχές ναυτικών κινητήρων 
διπλού καυσίμου
Ο χαρακτηρισμός ναυτικών κινητήρων ως διπλού καυσίμου
οφείλεται στη δυνατότητά τους να λειτουργήσουν είτε με
καύση αέριου καυσίμου (gas mode) είτε με συμβατικά υγρά
καύσιμα (liquid mode). Ειδικότερα, οι σύγχρονοι κινητήρες δι-
πλού καυσίμου κατηγοριοποιούνται με κύριο κριτήριο τον
τρόπο εισαγωγής του αέριου καυσίμου εντός του κυλίνδρου,
ο οποίος μπορεί να συνίσταται: (α) στην εισαγωγή χαμηλής
πίεσης αέριου καυσίμου (αποκλειστική χρήση φυσικού αε-
ρίου) στον αγωγό του αέρα εισαγωγής και (β) στην απευθείας
έγχυση αέριου καυσίμου υψηλής πίεσης στο θάλαμο καύσης.
Και στις δύο περιπτώσεις, η έναυση επιτυγχάνεται με χρήση
πιλοτικής έγχυσης μικρής ποσότητας υγρού καυσίμου (pilot
injection). Το χρονικό προφίλ της πιλοτικής έγχυσης καθώς
και αυτό της έγχυσης του αέριου καυσίμου εντός του κυλίν-
δρου ελέγχονται ηλεκτρονικά με χρήση συστήματος κοινού
συλλέκτη (common rail) ή υδραυλικού συστήματος.  
Στην περίπτωση της εισαγωγής του φυσικού αερίου στον
αγωγό του αέρα εισαγωγής, επιτυγχάνεται ομογενές μείγμα
αέρα/καυσίμου, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να έχει χαρακτη-
ριστικά κινητήρα Otto, με πηγή έναυσης την πιλοτική έγχυση
υγρού καυσίμου. Η καύση του μείγματος λαμβάνει χώρα με

φλόγα προανάμειξης. Στην περιοχή του πλήρους φορτίου, η
αποδοτική λειτουργία του κινητήρα αντιστοιχεί σε λόγο αέρα
- καυσίμου λ≈2.1, με αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα εκπομπών
NOx και αποφυγή τόσο του χτυπήματος σπινθήρα όσο και της
απώλειας έναυσης του μείγματος (misfiring) (βλ. εικόνα 1).
Η ευσταθής λειτουργία του κινητήρα εξαρτάται από τις αρχι-
κές συνθήκες της φάσης της συμπίεσης, καθώς και από τον
αριθμό μεθανίου (Methane Number - MN) του αέριου καυσί-
μου. Η τελευταία παράμετρος χαρακτηρίζει την ποιότητα του
αέριου καυσίμου, αντιστοιχεί δε σε χαρακτηριστικά καύσης
πρότυπου μείγματος μεθανίου - υδρογόνου (ΜΝ=0 για κα-
θαρό υδρογόνο, ΜΝ=100 για καθαρό μεθάνιο). Μείγματα με-
γαλύτερων, σε σχέση με το μεθάνιο, αλκανίων (όπως το
υγραέριο) χαρακτηρίζονται από χαμηλότερες τιμές αριθμού
μεθανίου, έχουν δε υποδεέστερη συμπεριφορά αναφορικά με
το χτύπημα σπινθήρα, περιορίζοντας σημαντικά το επιτρεπό-
μενο εύρος μεταβολής του λόγου αέρα - καυσίμου (βλ. ει-
κόνα 2) [2]. Κατά συνέπεια, η χρήση υγραερίου δεν ενδείκνυται
για καύση σε συνθήκες ομογενούς μείγματος, ενώ, στην πε-
ρίπτωση χρήσης φυσικού αερίου, σημαντική μπορεί να είναι
η επίδραση της σύστασης αυτού.    
Στην περίπτωση της απευθείας έγχυσης καυσίμου υψηλής
πίεσης, φυσικό αέριο (σε αέρια φάση) ή υγραέριο (σε υγρή
φάση) εγχύεται μετά την πιλοτική έγχυση υγρού καυσίμου
στο θάλαμο καύσης. Η καύση του αέριου καυσίμου λαμβάνει
χώρα με φλόγα διάχυσης. Οι κινητήρες αυτοί χαρακτηρίζο-
νται, εν γένει, από τα πλεονεκτήματα των κινητήρων καύσης

Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση των περιοχών 
λειτουργίας κινητήρα διπλού καυσίμου με καύση ομογε-
νούς μείγματος, σε διάγραμμα με κύριες μεταβλητές το
λόγο αέρα - καυσίμου και τη μέση ενδεικνυόμενη πίεση.
Πηγή: Wärtsilä Corporation.

Εικόνα 2: Επίδραση του αριθμού μεθανίου (MN) στην
περιοχή ευσταθούς λειτουργίας κινητήρα διπλού καυσί-
μου με καύση ομογενούς μείγματος [2]. 
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ομογενούς μείγματος. Αναφορικά με τις εκπομπές NOx, αυτές
είναι λιγότερο βελτιωμένες, εξαιτίας των χαμηλότερων (εγ-
γύτερα των στοιχειομετρικών) τοπικών τιμών του λόγου αέρα
- καυσίμου στην περιοχή της φλόγας. Έτσι, στους κινητήρες
απευθείας έγχυσης, η ανάγκη επιπλέον μέτρων, όπως η
χρήση ανακυκλοφορίας καυσαερίων και τεχνικών επεξεργα-
σίας αυτών, αναμένεται να είναι μεγαλύτερη. 
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως η ρύθμιση της τιμής
του λόγου αέρα - καυσίμου είναι εξαιρετικά σημαντική για την
απρόσκοπτη λειτουργία του ναυτικού κινητήρα διπλού καυ-
σίμου. Η δημιουργία εξαιρετικά φτωχού μείγματος μπορεί να
αποφέρει απώλεια έναυσης, ατελή καύση, μειωμένη από-
δοση και διαφυγή μεθανίου στην ατμόσφαιρα (methane slip).
Η μεγάλη συγκέντρωση άκαυστων υδρογοναθράκων στα
καυσαέρια εγκυμονεί τον κίνδυνο πυρκαγιάς στον αγωγό εξα-
γωγής, ενώ επιβαρύνει το περιβάλλον, ειδικότερα επιδεινώ-
νοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Συνοψίζοντας, οι κινητήρες διπλού καυσίμου χαρακτηρίζο-
νται από ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα εκπομπών ρύπων. Έτσι, σε
συνδυασμό με τα καλά επίπεδα απόδοσης και την καλή σχέση
της τιμής του αέριου καυσίμου προς την ποιότητά του, οι κι-
νητήρες αυτοί αποτελούν μια σοβαρή, εναλλακτική πρόταση
για ενεργειακές εγκαταστάσεις πλοίων. Για το λόγο αυτόν, με-
γάλοι κατασκευαστικοί οίκοι ναυτικών κινητήρων (όπως οι
Wärtsilä, MAN, Hyundai Himsen) επενδύουν σοβαρά στη
συγκεκριμένη τεχνολογία. Πρόσφατα αναπτυχθέντες ναυτικοί
κινητήρες διπλού καυσίμου, τετράχρονοι και δίχρονοι, καλύ-
πτουν ένα μεγάλο εύρος ισχύος, τάξης 1 έως 90  MW, με
εφαρμογή είτε ως κινητήριες μηχανές για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ισχύος είτε ως προωστήριες μονάδες. 

Ερευνητική δραστηριότητα στη Σχολή Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 
Η σύγχρονη έρευνα στην περιοχή των ναυτικών κινητήρων
διπλού καυσίμου πρέπει να στοχεύει στην πληρέστερη κατα-
νόηση των φαινομένων ροής και καύσης, καθώς και στη βελ-
τιστοποίηση αυτών, με κριτήριο την ταυτόχρονη μείωση της
ειδικής κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων.
Στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ,
έχει εκκινήσει εδώ και περίπου 6 μήνες ένα σχετικό ερευνη-
τικό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από τον Νορβηγικό Νη-
ογνώμονα (DNV). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη
μοντέλων χημικής κινητικής και καύσης μεθανίου παρουσία
ανεξάρτητης πηγής έναυσης σε συνθήκες ναυτικών κινητή-
ρων, καθώς και τη βελτιστοποίηση της συνολικής διεργασίας
και της γεωμετρίας του θαλάμου καύσης με χρήση μεθόδων
υπολογιστικής ρευστοδυναμικής, σε σύζευξη με αλγορίθμους
βελτιστοποίησης. Τέλος, η ερευνητική δραστηριότητα συ-
μπληρώνεται από τη διερεύνηση τεχνικών μείωσης ρύπων,

όπως η ανακυκλοφορία καυσαερίων, καθώς και την ανά-
πτυξη λεπτομερών μοντέλων θερμοφυσικών ιδιοτήτων και
καύσης βαρέος καυσίμου. Οι παραπάνω δράσεις κάνουν
χρήση πρόσφατης σχετικής έρευνας και αντίστοιχων υπολο-
γιστικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν από την ερευνητική
ομάδα του ΕΜΠ [3-5]. 

Ευχαριστίες 
Οι συγγραφείς ευχαριστούν θερμά τον Νορβηγικό Νηογνώ-
μονα (DNV) για τη χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμ-
ματος με τίτλο «Optimization of Dual-Fuel Marine Engines
using CFD and Evolutionary Algorithms», στο πλαίσιο του
οποίου εκπονείται η διδακτορική διατριβή του πρώτου συγ-
γραφέα υπό την επίβλεψη του δευτέρου.
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MARKET NEWS

More and more ship owners turn to Becker Marine
Systems for rudder conversions of vessels already
in service. The easy installation of a new Becker

Rudder System can dramatically improve manoeuvring 
performance and reduce fuel consumption.
Becker Marine Systems’ Aster Sales Team has long been
known for quality and flexibility when it comes to refurbish-
ing Becker Rudders that have been in service for decades.
In case of a general overhaul of a Becker Rudder, the Becker
specialists turn old rudders into “good-as-new” by exchang-
ing all tear and wear parts and applying a complete
makeover to all rudder parts. Such a job has just been done
for the cruise ship Mein Schiff 2.
The Becker Aster Sales Team has been faced with an 
increased demand for conversions of non-Becker rudders.
Ship owners turn to Becker for a new rudder solution for
vessels already in service to increase manoeuvrability.
A good example for such a conversion is the Jaeger Arrow
of Gearbulk Norway. The cargo vessel was built in 2001 with

Increased demand 
for Rudder Conversions

New home for sophisticated solutions
for Merchant Marine and Offshore

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

W ith the worldwide shipping industry coming to
Athens at the beginning of June for Posidonia
2012, it’s a busy time for the Piraeus based

company Kongsberg Maritime Hellas SA (KMH).
As part of the Norway headquartered global marine tech-
nology company Kongsberg Maritime, KMH is responsible
for ensuring that Greek owners and operators have access
to and on-going service for a wide portfolio of state-of-the-
art ship systems. Although operational since September
2011, the company officially opened the doors to its new
office on March 20th this year. KMH has 15 staff and it cov-
ers customer support, service coordination, training
courses and sales. 
The new KMH office has all the latest systems for merchant
and LNG vessels and will be complimented with the rest of
the Kongsberg Maritime family of products in the near future. 
KMH will perform service in the local area and in southern Eu-
rope, covering the majority of Kongsberg Maritime’s systems. 
Kongsberg Maritime systems used by Greek vessels are for
a wide variety of applications including Automation sys-

tems, Bridge and Engine room systems, Safety systems,
Sensors & Transmitters and Tank gauging & Measurements. 
Recent investment in the LNG and shuttle tanker markets
by Greek owners will also see the team supporting specialist
systems including K-Pos Dynamic Positioning, Custody
Transfer Systems and the K-Chief 700 automation system
for offshore applications. Characteristics that have made
Greek shipping companies to be a dominant force in the
world are their timing, flexibility & adaptability.
Kongsberg Maritime is confident that the timing for estab-
lishing an office in Piraeus is good and appropriate. By being
next to its clients Kongsberg Maritime will be able to estab-
lish better contacts, understand their requirements better
and be able to show more flexibility and adaptability in serv-
ing their needs.
Kongsberg Maritime strongly believes in the Greek market
and is committed to serve all its Greek clients in the best pos-
sible way. The company is positive that the opening of the new
office in Piraeus is a stepping stone towards achieving this.

www.kongsberg.com

a semi-spade Schilling® Mariner Rudder. Within three weeks
the Becker Aster Sales Team cut out the tarnished semi-
spade rudder and replaced it with a new full-spade
Schilling® Monovec Rudder in June 2011. As almost always
when performing a rudder conversion, the Becker Team was
able to fit the new rudder to the existing steering gear. 
The crew of the Jaeger Arrow took the opportunity of a 
Manoeuvring Training offered by Becker Marine Systems to 
experience the new and improved course stability of their ves-
sel. The order book of Becker’s Aster Sales Team illustrates
the growing interest of ship owners for new manoeuvring
solutions for vessels already in service. 
Becker Marine Systems, based in Hamburg, is the market
leader for high-performance rudders and manoeuvring 
solutions for all types of ships. Becker’s reliable rudder 
systems are first choice for luxury yachts and super tankers
as well as mega container ships, passenger ferries and large
cruise vessels.

www.becker-marine-systems.com

Easy and time-flexible
– Becker Rudder 

Conversion.
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The International Shipping Exhibition 4-8 June 2012
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Ναυτική
εκπαίδευση

Η επόμενη μέρα
για τις περιφερειακές

ΑΕΝ Μηχανικών

Παντελής Κολλάκης 
Το μέλλον για τη ναυτιλία

προοιωνίζεται πολύ καλύτερο
από το παρόν

Οι προκλήσεις για την αγορά 
της κρουαζιέρας

Η πολιτική οικονομία
της (μη) εγκατάλειψης 

του ευρώ

Ναυτιλία & πράσινη ανάπτυξη: 
Ερευνητικές δραστηριότητες
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
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